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ЕВРОПЕЙСКИ  
ФОРМАТ  НА  

АВТОБИОГРАФИЯ  
 

 
 
 

ЛИЧНА ИНФОРМАЦИЯ 
 

Име  КОДЖЕБАШЕВА ДАНИЕЛА ВАСИЛЕВА 
Адрес  ул. “Пролет” №1, гр. Смолян 4701, България 

Телефон  +359 (301) 62 339 
Факс  +359 (301) 62 573  

E-mail  danny_k@abv.bg 

 

Националност  българска 
 

Дата на раждане  24 12 1968 
 
 

ТРУДОВ СТАЖ 
  

• Дати (от-до)  1991-1992 год. – учител по биология в Строителен техникум 
1994 год. – до сега 

• Име и адрес на работодателя  ПУ “Паисий Хилендарски” – филиал Смолян 
• Вид на дейността или сферата на 

работа 
 Подготовка на лабораторните упражнения по биологични дисциплини 

• Заемана длъжност  Специалист биолог 
• Основни дейности и отговорности  Отговорник лаборатории 
 
 

ОБРАЗОВАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ 
 

• Дати (от-до)  1986-1991 год. 
• Име и вид на обучаващата или 
образователната организация 

 СУ “Св. Климент Охридски”, гр. София 

• Основни предмети/застъпени 
професионални умения 

  

• Наименование на придобитата 
квалификация 

 биолог със специализация “Ихтиология и рибовъдство”, учител по биология 

• Ниво по националната 
класификация (ако е приложимо) 

 магистър 
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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 

 
ДРУГИ ЕЗИЦИ 

 

  АНГЛИЙСКИ 
• Четене  добро 
• Писане  средно 

• Разговор  основно 
 

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. 

 РАБОТА В ЕКИП – ОТЛИЧНО  

 

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. 

 1. Българо-гръцки: “Development of Cross-border Educational Collaboration on issues 
concerning Natural Environment between the Regions of Drama and Smolyan 
Supported by Modern Technologies” 

 

 

ТЕХНИЧЕСКИ УМЕНИЯ И 
КОМПЕТЕНЦИИ 

Работа с компютри, със специфично 
оборудване, машини и др. 

 РАБОТА С КОМПЮТРИ – ОТЛИЧНО 

 

АРТИСТИЧНИ УМЕНИЯ И 
КОМПЕТЕНЦИИ 

Музикални, писмени, дизайнерски и 
др. 

  

 

ДРУГИ УМЕНИЯ И КОМПЕТЕНЦИИ 
Компетенции, които не са споменати 

по-горе. 

 От учебната 2005/2006 г. водя практически упражнения по “Зоология на безгръбначните 
животни”. 

 
СВИДЕТЕЛСТВО ЗА УПРАВЛЕНИЕ 

НА МПС 
 не 

 

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ  http://pu.acad.bg 

 
 

ПРИЛОЖЕНИЯ  Младенова С., М. Николова, Д. Коджебашева., Развитие на подкожната мастна тъкан при 
деца и подрастващи от Смолянски регион, Балканска конференция на младите учени (с 
международно участие), 16-18 юни 2005г, Пловдив 
 

 
 


