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ЛИЧНА ИНФОРМАЦИЯ 
 

Име  АРМЕЙКОВА – ИВАНОВА РОСИЦА ВЕЛЕВА   УЛ. “ЛЕГИЯ” №5, ВХ.”Б”, ГР. 
ПЛОВДИВ – 4000, БЪЛГАРИЯ  

Адрес   УЛ. “ЛЕГИЯ” №5, ВХ.”Б”, ГР. ПЛОВДИВ – 4000, БЪЛГАРИЯ  

Телефон  0887425205 

Факс   

E-mail  rveleva@abv.bg 
 

Дата на раждане   

 

 

ТРУДОВ СТАЖ 
  

• Дати (от-до)  2017-1994 г.  

• Име и град на работодателя  Катедра “Педагогика и управление на образованието” ПУ  
“Паисий Хилендарски”,ул.”Цар Асен” №24  
2005 -1997г. Главен асистент по педагогика на граждански договор към  
Център за продължаващо обучение на Аграрен университет –  
гр. Пловдив,бул.”Менделеев” №12  
1986-1994г Старши асистент по обща педагогика към катедра “Педагогика и  
психология” - ПУ  
1984-1985г. Хоноруван асистент по Обща педагогика към катедра  
“Педагогика и психология 

• Вид на дейността на работа  преподавател 

• Заемана длъжност  Главен асистент 

   

 

• Дати (от-до)  1983-1985г.  

• Име и град на работодателя  НУ» Лиляна Димитрова», СОУ « Димитър Матевски» - гр. Пловдив 

• Вид на дейността на работа   

• Заемана длъжност  учител 

   

 

• Дати (от-до)  1982 – 1983г. 

• Име и град на работодателя  ELS«Георги Кирков»- гр. Пловдив 

• Вид на дейността на работа   

• Заемана длъжност  възпитател 

   

 

• Дати (от-до)   
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• Име и град на работодателя   

• Вид на дейността на работа   

• Заемана длъжност   

   

 
 
 

ОБРАЗОВАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ 
 

• Дати (от-до)  2017 – 1977г.1990 г.  

• Име на училище или университет   2013 – защитена докторска дисертация на тема « Съпоставителен анализ на 
хуманистичните традиции в скандинавдсия модер на образование и у нас» 

2006 – 2007- обучение по английски език към училище « Европа» 

1990 г. Специализация по съвременни теории, технологии на  
образованието към Университетите в Осло и Трьомсо-  
Норвегия  
1988 г. Специализация по практически немски език /писмен и  
устен изпит/,Увод в анализа на научния текст – Министерство на  
културата, науката и просветата – ИЧС – гр. София  
1977-1982 г. СУ “Св. Кл. Охридски”  
 

• Специалност  Магистър по педагогика и  
Втора специалност История  

• Квалификация (ако има)   

   

 
ЛИЧНИ УМЕНИЯ И КОМПЕТЕНЦИИ 
 

ДРУГИ ЕЗИЦИ 
 

  РУСКИ ЕЗИК    НЕМСКИ ЕЗИК    АНГЛИЙСКИ ЕЗИК  

• Четене  ОТЛИЧНО        ОТЛИЧНО           ДОБРО 

• Писане  ОТЛИЧНО        ОТЛИЧНО           ДОБРО 

• Разговор  ОТЛИЧНО        ОТЛИЧНО           ДОБРО  

 

ТЕХНИЧЕСКИ УМЕНИЯ И 

КОМПЕТЕНЦИИ 
Работа с компютри, със специфично 

оборудване, машини и др. 

 Работа с Windows, Internet, Exel 

 

ДРУГИ УМЕНИЯ И КОМПЕТЕНЦИИ 
Компетенции, които не са споменати 

по-горе. 

 Работа в екип, комуникативни , рефлексивни, организационни, прогностични ,умения 
 
Уменията са придобити в:  
- в процеса на преподавателска дейност и общуване  

 

СВИДЕТЕЛСТВО ЗА УПРАВЛЕНИЕ 

НА МПС 

 Категория  

 

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ   

 
 

 

 


