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ЛИЧНА ИНФОРМАЦИЯ 

Име 

Адрес 

Телефон 

E-mail 

Националност 

ВЕЛИНА ВАЛЕРИЕВА ДУКОВА 

ул. “Гоце Делчев” № 19, гр. Плевен., пощ. код 5800, България 

+359 64884 185
velinad@yahoo.com 

българска 

Дата на раждане 12 април

ТРУДОВ СТАЖ 
• Дати (от-до) 2007 до днешна дата 

• Име и адрес на работодателя Медицински университет – Плевен, ул. „Св. Климент Охридски”1 

• Вид на дейността или сферата на
работа 

Началник в сферата на образованието 

• Заемана длъжност Началник Отдел  “Протокол и организационни дейности”, Медицински унивреситет-Плевен 

• Дати (от-до) 2005-2007 

• Име и адрес на работодателя Агенция за преводи и легализации “Елика” 

• Вид на дейността или сферата на
работа 

образование 

• Заемана длъжност Преводач от английски език 

• Дати (от-до) 2003-2004 

• Име и адрес на работодателя Дружество “Знание” 

• Вид на дейността или сферата на
работа 

образование 

• Заемана длъжност Преподавател по английски език на хонорар, преводач 

• Дати (от-до) 2001-2003 

• Име и адрес на работодателя Гимназия с преподаване на чужди езици 

• Вид на дейността или сферата на
работа 

образование 

• Заемана длъжност Преподавател по английски език 

ОБРАЗОВАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ 
• Дати (от-до) 1997-2001 

• Име и вид на обучаващата или
образователната организация 

Великотърновски университет “Св. Св.Кирил и Методий” 

Гр. Велико Търново 

• Основни предмети/застъпени
професионални умения 

Английска филология 

• Наименование на придобитата
квалификация 

Диплома за завършено висше образование, Английска филология 

Преподавател по английски език 

• Ниво по националната
класификация (ако е приложимо) 

Магистърска степен 

• Дати (от-до) 1991-1997 

• Име и вид на обучаващата или
образователната организация 

Експериментално средно училище по мениджмънт “Интелект”, гр. Плевен 

• Основни предмети/застъпени
професионални умения 

Английски език 

Икономически дисциплини 

• Наименование на придобитата
квалификация 

Диплома за завършено средно-специално образование 

mailto:velinad@yahoo.com
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ЛИЧНИ УМЕНИЯ И КОМПЕТЕНЦИИ 

Придобити в жизнения път или в 
професията, но не непременно 

удостоверени с официален документ 
или диплома. 

 
МАЙЧИН ЕЗИК  Български език 

 

ДРУГИ ЕЗИЦИ 
 

  Английски език 

• Четене  отлично 

• Писане  отлично 

• Разговор  отлично 

 

СОЦИАЛНИ УМЕНИЯ И 

КОМПЕТЕНЦИИ 
Съвместно съжителство с други 

хора в интеркултурно обкръжение, в 
ситуации, в които комуникацията и  

екипната работа са от съществено 
значение (например в културата и 

спорта) и др. 

 Общуване с чуждестранни студенти и граждани; комуникационни умения и водене на 
кореспонденция със страната и чужбина; умения за работа в екип; носене на 
индивидуална отговорност; точност; поддържане на добри колегиални отношения и 
коректност към другите; позоваване на необходимите нормативни документи в процеса на 
работа; желание за развитие, усъвършенстване и напредък. 

 

ОРГАНИЗАЦИОННИ УМЕНИЯ И 

КОМПЕТЕНЦИИ 

Координация,  управление и 
адмистрация на хора, проекти и 

бюджети в професионалната среда 
или  на доброволни начала (например  
в областта на културата и спорта) 

у дома и др. 

 Организация на учебния процес и съблюдаване за нормалното му протичане. 

Организиране на тържествени събития и научни форуми; посрещане на български и 
чуждестранни гости в Медицински университет – Плевен; организиране на ефективна 
комуникация с медиите 

 

Опит при работа с проекти по дейностите за публичност и комуникация – организиране на 
пресконференции, дни на отворени врати, научни форуми, ефективна комуникация с 
медиите чрез прессъобщения и писане на публикации: 

1.Проект „Създаване на център за обучение на докторанти, постдокторанти, 
специализанти и млади учени към Факултет „Медицина“ на МУ-Плевен“ по Оперативна 
програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 – 2016-2018 г. 

2. Проект „Развитие на научноизследователска, развойна и обучителна дейност в 
Медицински университет – Плевен чрез закупуване на високотехнологично оборудване за 
роботизирана хирургия” по Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на 
българската икономика” 2007-2013 г. – 2013-2014 г. 

 

 

ТЕХНИЧЕСКИ УМЕНИЯ И 

КОМПЕТЕНЦИИ 
Работа с компютри, със специфично 

оборудване, машини и др. 

 Умения за работа с компютър – Word, Excel, Outlook Express, Internet Explorer 

 

СВИДЕТЕЛСТВО ЗА УПРАВЛЕНИЕ 

НА МПС 

 Да 

 

 
 

 

 

 




