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на зарадишообразуване и растеж на белтъчни кристали чрез 
използване на повишена гравитация и промяна на 

температурата". Придобита образователна и научна степен 
,Доктор", януари 2008. 

1995-2000 Софийски университет "Св. Климент Охридски", Биологически 
факултет, специалност "Молекулярна биология", 
специализация "Биохимия", лаборатория "Моделни мембрани", 
заглавие на дипломна работа: "Изолиране, пречистване и 



повърхностни характеристики на сърфактантно-асоцииран 

бептък С". Придобита образователнсrквалификационна степен 
"Магистър", март 2001 . 

1991 -1995 Гимназия с разширено изучаване на западни езици "Иван 

Вазов", град Търговище. 

ЛИЧНИ УМЕНИЯ 
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Комуниt(ационни умения 
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РАЗБИРАмЕ ГОВОРЕНЕ ПИСАНЕ 
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• Комуникационни умения. придобити по време на организиране на научни 
форуми. осъществяване на научна коресnонденция. участие в научни 

дискусии. обучение на сnециализанти и изготвяне на проектни предложения 

Умения за организиране на научни форуми и обучителни l<урсове. 

• Умения в изnолзването на методи за молекулно разделяне. Например 
тънкослойна хроматография, гел-филтрация, зонално 
ултрацентрофугиране, полиакриламидна гел електрофореза на белтъци_ 

• Умения в оптичната микроскоnия_ 
Умения за използване на стандартни методи за кристализация на белтъци и 

обработка на кристали Наnример метод на обемно смесване, метод на 

свободна повърхностна дифузия, метод на парна дифузия. техники за 

кристална посявка. техники за улавяне и замразяване на белтъчни кристали 

• Умения за оптимизиране на кристализационни методи и моделиране на 

еr<спериментални системи за rюнкретни изследвания . 

• Умения за поставяне на научни проблеми за решаване. разработване на 

идеи и писане на научни статии. придобити в процеса на научно
изследователска дейност: 

• Умения за подготовка на проектни предложения_ 
• Умения в редакторсr,ата дейност. 

• Базови умения в белтъчната кристалография_ 
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САМОСТОЯТЕЛНО САМОСТОЯТЕЛНО СВОБОДНО 
НИВО НА НИВО НА НИВО НА 
ВЛАДЕЕНЕ ВЛАДЕЕНЕ ВЛАДЕЕНЕ 

Ниво: Основно ниво на владеене - Самостоятелно ниво на владеене - Свобсщно ниво на владеене 
Димални комnетенции - Матрицата за самооценка 

Добро владеене на HTML, CSS. 
Добро владеене на софтуер за обработка на изображения: офис пакет. 

Умения в графичния дизайн . 
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• .,Комично-мрачните поетични щрихи на злободневната несъстоятелност·' , 

2014.1SBN 978-619-160-397-8. 
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. ,Вътъците на влачитбатаили Основите на заrубеняшкия генезис", 2017. 
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Environment", Dissolution Teclmo/ogies. 20(4 ), 11-16, 2013. 
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• INCO-CT -2005-016696 "Nanoscale phenomena and structures in bulk and 
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