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ЛИЧНА ИНФОРМАЦИЯ 
 

Име  Ангелова, Диляна, Светославова 

Адрес   ГР. ПЛОВДИВ, 4000, БЪЛГАРИЯ 

Телефон   

E-mail  dilyana.angelova@abv.bg 

 

Националност 

                          Дата на раждане 

 Българска 

26.06.1984Г. 

 

 
 

ТРУДОВ СТАЖ 

• Дати (от-до) 

• Име и адрес на работодателя 

• Вид на дейността или 

сферата на работа 
                    • Заемана длъжност 

• Основни дейности и 

отговорности 
 

   

Oт 10.2018г.  до момента 

 ПУ”П.Хилендарски” – гр. Пловдив, ул. „Цар Асен”, №24 

   

 Преподавателска дейност 

 

  Щатен преподавател – Педагогически факултет, катедра       

  „Социални дейности”        

      

 

 

ТРУДОВ СТАЖ 

• Дати (от-до) 

• Име и адрес на работодателя 

• Вид на дейността или сферата 

на работа 

 09 .2015 – 10. 2018г. 

Частно училище„Класик” гр.Пловдив 

Образование 

                    • Заемана длъжност 

• Основни дейности и 

отговорности 

  Заместник-директор,  учебна дейност 

Организация и контрол на учебната дейност 

 

      

       

      Oт 01.2012г.  – 06.2013г. 

     ПУ”П.Хилендарски” – гр. Пловдив, ул. „Цар Асен”, №24 

      Преподавателска дейност 

 

 

     Хоноруван преподавател – Педагогически факултет, катедра       

    „Психология”        

     Преподаване на психологически дисциплини 

      
 

Е В Р О П Е Й С К И  

Ф О Р М А Т  Н А  

А В Т О Б И О Г Р А Ф И Я  

 

 

 
ТРУДОВ СТАЖ 

• Дати (от-до) 

• Име и адрес на работодателя 

• Вид на дейността или сферата 

на работа 

 От 01.10.2009г.  – до сега 

ПУ”П.Хилендарски” – гр. Пловдив, ул. „Цар Асен”, №24 

Преподавателска дейност  

                    • Заемана длъжност 

• Основни дейности и 

отговорности 

 Доцент – Педагогически факултет, катедра „Педагогика и психология”  

Преподаване на психологически дисциплини, участие в административните, 

научно-образователните и научно-изследователските дейности, организирани от 

ръководството на Педагогическия факултет 
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ОБРАЗОВАНИЕ И 

ОБУЧЕНИЕ  

• Дати (от-до)  

 

 

 

• Име и вид на обучаващата 

или образователната 

организация 

 

  

 

2010-2013г.   

Доктор в област на висше образование – Социални, стопански и правни 

науки; по професионално направление- Психология, докторска програма – 

Педагогическа и възрастова психология 

 

Пловдивски университет «Паисий Хилендарски» 

 

 

                              • Дати (от-до)  2010-2011 

• Име и вид на обучаващата 
или образователната 

организация 

 Пловдивски университет «Паисий Хилендарски» 

Детска психология (специализация) 

• Наименование на 

придобитата квалификация 

 Професионална квалификация- Детски психолог 

 

                               • Дати (от-до)  2007-2009 

• Име и вид на обучаващата или 

образователната организация 

 Пловдивски университет «Паисий Хилендарски» 

Консултативна психология 

• Наименование на придобитата 

квалификация 

 Професионална квалификация- Психолог-консултант 

Консултиране при проблеми в детско-юношеска възраст 

• Ниво по националната 

класификация  

 Магистър 

 

• Дати (от-до)  2003-2007 

• Име и вид на обучаващата 
или образователната 

организация 

 Пловдивски университет «Паисий Хилендарски» 

 

Начална училищна педагогика с чужд език (английски език) 

   

• Наименование на 

придобитата квалификация 

 Професионална квалификация- Педагог, начален учител и начален учител по 

чужд език 

 
• Ниво по националната 

класификация  

 Магистър 
 

• Ниво по националната 
класификация (ако е 

приложимо) 

 Магистър 

 

Бакалавър 

 

ДРУГИ ЕЗИЦИ  АНГЛИЙСКИ  (НИВО   B1); ФРЕНСКИ   (НИВО  B1); ИТАЛИАНСКИ  (НИВО  A1) 
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ДРУГИ УМЕНИЯ И 

КОМПЕТЕНЦИИ 

 

  

25-26.09.2010г. Свидетелство за участие в теоретико-практически курс за работа 

с алтернативни системи за комуникация P.E.C.S. 

 

23.10.2010г. Сертификат за участие в тренинг за работа с деца с хиперактивност 

и дефицит на внимание 

 

20.11.2010г. Сертификат за участие в обучителен семинар на тема “Обучителни 

трудности в начална училищна възраст, съвременни методи за диагностика и 

терапия” 

 

16-17.12.2010г. Удостоверение за участие в семинарно обучение организирано от 

Комисия за защита от дискриминация по проект “Училища без дискриминация” 

гр.Велико Търново  

 

14.01.2012г. Участие във Форум “Наука”, организиран от НПД ПУ”Паисий 

Хилендарски” гр.Хисаря 

 

19.05.2012г. Сертификат за участие в студентски научен форум с международно 

участие “Новите предизвикателства пред образованието” 

 ПУ”Паисий Хилендарски” гр.Пловдив 

 

09 – 10.05.2014г. Международна научна конференция „Психология и общество” 

по повод на 10-годишнината на специалност „Психология” в Педагогическия 

факултет на ПУ „Паисий Хилендарски”, гр. Пловдив  

 

Участие в научно-изследователски проекти –  

“Междуличностни отношения, самооценка и емоционална регулация”; 

“Социално благополучие, приобщаващо образование и социална интеграция- 

съвременни аспекти на качеството на образованието” 

 

 


