ЕВРОПЕЙСКИ
ФОРМАТ НА
АВТОБИОГРАФИЯ

ЛИЧНА ИНФОРМАЦИЯ
Име
Адрес
Телефон

СТЕФАНОВА ЦВЕТАНКА ХРИСТОВА
Бул. Драган Цанков 59-63, вх. Б, ет. 4, ап. 12, пощенски код 1172
0887 682 343

Факс
E-mail
Националност
Дата на раждане

tsvetankastefanova@yahoo.com
българка
03.02.1961

ТРУДОВ СТАЖ
• Дати (от-до)

• Име и адрес на работодателя
• Вид на дейността или сферата на
работа
• Заемана длъжност

1986 –1990 – докторант
1990-1991 – специалист
1991-1994 – асистент
1994 – понастоящем – главен асистент
Институт по микробиология „Акад. Стефан Ангелов”, БАН, Департамент „Имунология”
Специалност „Имунология”
Главен асистент по Имунология

ОБРАЗОВАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ
• Дати (от-до)

1980-1985, Магистър по молекулярна и функционална биология
1986-1990 Докторант, тема «Получаване и характеризиране на моноклонални антитела
към човешки имуноглобулини Г и М»

• Име и вид на обучаващата или
образователната организация
• Основни предмети/застъпени
професионални умения
• Наименование на придобитата
квалификация
• Ниво по националната
класификация (ако е приложимо)

Биологически Факултет, Софийски Университет „Св. Климент Охридски”, София

1 стр.

Автобиография
[ ФАМИЛИЯ, други имена ]

Молекулярна биология, микробиология, имунология
Молекулярна и функционална биология
Имунолог

За повече информация:
www.cedefop.eu.int/transparency/
europa.eu.int/comm/education/index_en.html
eurescv-search.com/

ЛИЧНИ УМЕНИЯ И КОМПЕТЕНЦИИ
Придобити в жизнения път или в
професията, но не непременно
удостоверени с официален документ
или диплома.

МАЙЧИН ЕЗИК

български

ДРУГИ ЕЗИЦИ
АНГЛИЙСКИ

• Четене
• Писане
• Разговор

ТЕХНИЧЕСКИ УМЕНИЯ И
КОМПЕТЕНЦИИ
Работа с компютри, със специфично
оборудване, машини и др.

АРТИСТИЧНИ УМЕНИЯ И
КОМПЕТЕНЦИИ
Музикални, писмени, дизайнерски и
др.

СВИДЕТЕЛСТВО ЗА УПРАВЛЕНИЕ
НА МПС

Отлично
Отлично
Отлично

Компютърни умения: Microsoft World, Microsoft Excel, Photoshop, Origin, EndNote, CorelDraw
Работа с лабораторни животни и клетъчни култури
Туморни и инфекциозни експериментални модели
Технически умения и експертиза при работа, свързана с имуноблот и електрофореза
Методи за определяне на цитокини
Определяне на суперлоксиден радикал, водороден прекис и азотен оксид
Изготвяне и публикуване на статии в реферирани списания с импакт фактор
Брой публикации – 47
От тях с импакт фактор – 22
Брой цитирания - 92
не

ПРИЛОЖЕНИЯ
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Автобиография
[ ФАМИЛИЯ, други имена ]

РУСКИ
отлично
отлично
отлично

За повече информация:
www.cedefop.eu.int/transparency/
europa.eu.int/comm/education/index_en.html
eurescv-search.com/

