ЕВРОПЕЙСКИ
ФОРМАТ НА
АВТОБИОГРАФИЯ

ЛИЧНА ИНФОРМАЦИЯ
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Адрес
Телефон

Вълчанов, Христо, Георгиев
ул.”Яребична” , № 3, гр.Варна., 9000, България
+359 52 383 424

Факс
E-mail

hristo@tu-varna.bg

Националност

Българска

Дата на раждане

04.12.1963
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2013Технически университет – Варна
ФИТА, катедра “Компютърни науки и технологии”
Доцент (Системно програмиране)
Преподавани дисциплини: “Разпределено програмиране”,
“Администриране на локални и Интернет мрежи”, “Мрежови
инфраструктури”, “Системно администриране за Windows сървъри”,
“Операционни системи”, “Мрежово администриране”, “Паралелно
програмиране”, „Извличане на информация в Интернет”
1999-2013
Технически университет – Варна
ФИТА, катедра “Компютърни науки и технологии”
Гл.асистент
Преподавани дисциплини: “Разпределено програмиране”,
“Администриране на локални и Интернет мрежи”, “Мрежови
инфраструктури”, “Системно администриране за Windows сървъри”,
“Операционни системи”, “Компилатори и интерпретатори”, “Операционни
системи за реално време”, “Паралелно програмиране”
1990-1999
Технически университет – Варна
ФИТА, катедра “Изчислителна техника”
Асистент
Преподавани дисциплини: "Проектиране на ЕИМ и системи”,
“Транслатори и операционни системи“, “Операционни системи”,
“Компилатори и интерпретатори”
1989-1990
За повече информация:
www.cedefop.eu.int/transparency/
europa.eu.int/comm/education/index_en.html
eurescv-search.com/
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Завод за корабно машиностроене- Варна
Корабно електрооборудване
Инженер-технолог
Проектиране на корабни ел.табла

ОБРАЗОВАНИЕ И
ОБУЧЕНИЕ

• Дати (от-до)
• Име и вид на обучаващата
или образователната
организация
• Основни
предмети/застъпени
професионални умения
• Наименование на
придобитата квалификация
• Ниво по националната
класификация (ако е
приложимо)
• Дати (от-до)
• Име и вид на обучаващата
или образователната
организация
• Основни
предмети/застъпени
професионални умения
• Наименование на
придобитата квалификация
• Ниво по националната
класификация (ако е
приложимо)
ЛИЧНИ УМЕНИЯ И
КОМПЕТЕНЦИИ

2004-2008
Технически университет - Варна

Доктор (по шифър 02.21.04 от 2008г.)

1984-1989
ВМЕИ- Варна

“Изчислителна техника”

Инженер по електроника и автоматика

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

МАЙЧИН ЕЗИК

Български

ДРУГИ ЕЗИЦИ
• Четене
• Писане
• Разговор
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АНГЛИЙСКИ
добро
добро
добро

РУСКИ
отлично
добро
добро
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www.cedefop.eu.int/transparency/
europa.eu.int/comm/education/index_en.html
eurescv-search.com/

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.

ОРГАНИЗАЦИОННИ
УМЕНИЯ И КОМПЕТЕНЦИИ
Координация, управление и
администрация на хора,
проекти и бюджети в
професионалната среда или
на доброволни начала
(например в областта на
културата и спорта) у дома и
др.

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

Сертификат Cisco Certified Network Associated (CCNA) на фирмата Cisco
Systems
Сертификат Cisco Certified Academy Instructor (CCAI) на фирмата Cisco
Systems
Инструктор Cisco академия при Технически университет- Варна
Специализац ия Microsoft Research, Будапеща, Унгария
Специализация Hewlett-Packard, Сан Франциско, САЩ

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

ДРУГИ УМЕНИЯ И
КОМПЕТЕНЦИИ
Компетенции, които не са
споменати по-горе.

СВИДЕТЕЛСТВО ЗА
УПРАВЛЕНИЕ НА МПС

Публикационна дейност:
64 публикации (12 в чужбина)
8 учебни пособия
Участие в 18 научно-технически национални и международни проекта
Участие в научни журита
Член на Association for Computer Machinery (ACM)
Член на Съюза по Автоматика и Информатика
Да

ДОПЪЛНИТЕЛНА
ИНФОРМАЦИЯ

ПРИЛОЖЕНИЯ
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