
 

АВТОБИОГРАФИЯ 
 

1. ЛИЧНА ИНФОРМАЦИЯ 

Трите имена Кирил Валентинов Димитров 

Електронна поща kscience@unwe.eu 

2. ОБРАЗОВАТЕЛНА ПОДГОТОВКА 

Вид и степен на завършено висше образование 

Учебно заведение 

[от дата – до дата] 

Образователно- 

квалификационна 

степен 

Специалност 

Университет за 

национално и световно 

стопанство  - гр. София 

(УНСС); 

февруари 2001 - юни 2006 

Доктор по икономика и 

управление 

.05.02.18.  Икономика и 

управление: “Управление на 

човешките ресурси в 

приватизирани индустриални 

организации” 

УНСС; август 1995 – 

септември 2000 
магистърска степен  

Икономика и  управление на 

индустрията 

Първа английска езикова 

гимназия – София; юли 

1990 – юни 1995 

Диплома за средно 

образование 
Английски език 

Допълнителна квалификация 

Учебно заведение 

[от дата – до дата] 

Курс/ Програма 

Наименование 

Сертификати/ 

Удостоверения 

Флорида Интърнешънъл 

Юнивърсити - Маями, 

САЩ и УНСС – гр. София; 

май – юни 2003; 

Семинар по 

предприемачество,  

 

сертификат 

ЕПУЦ – Институт за 

синдикални и социални 

изследвания – КНСБ и ДФ 

“Социален отдих” 

Обучение за екскурзоводи с 

английски език; 
сертификат 

3. НАСТОЯЩА МЕСТОРАБОТА И ДЛЪЖНОСТ 

Главен асистент доктор, УНСС – гр. София 

4. ПРОФЕСИОНАЛЕН ОПИТ 

4.1. Професионален опит, свързан с предмета на проекта и длъжността  

Организация Период Длъжност 
Основни дейности и 

отговорности 
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УНСС – гр. София 

02.2008 

до този 

момент 

главен асистент в 

катедра «Индустриален 

бизнес» 

Преподава на студенти 

УНСС – гр. София 
08.2007 – 

01.2008 

старши асистент в 

катедра «Индустриален 

бизнес» 

Преподава на студенти 

УНСС – гр. София 
02.2007 – 

07.2007г. 

асистент в катедра 

«Индустриален бизнес» 
Преподава на студенти 

УНСС – гр. София 
02.2002 – 

06.2004г. 

хоноруван асистент в 

катедра «Индустриален 

бизнес» 

Преподава на студенти 

5. ЧУЖДИ ЕЗИЦИ 

Оценка от 1 до 5 за степен на владеене на езика (5 – отлично, 1 – основно) 

Ако притежавате сертификати и удостоверения за владеене на съответния език, 

отбележете ги в последната колона. 

 

Език Писмено Говоримо Диплома/Сертификат 

Английски 5 5 
Първа английска езикова 

гимназия – София; 

Български (майчин език) 5 5 
Първа английска езикова 

гимназия – София; 

6. КОМПЮТЪРНИ И ДРУГИ УМЕНИЯ 

Windows’XP, Word, Excel, PowerPoint, Access, SPSS, интернет потребител, професионално 

владеене на методи и технически средства за обучение. 

7. ОСНОВНИ КВАЛИФИКАЦИИ, свързани с длъжността 

 

 Преподава/л: “Мениджмънт”, “Организационна култура”, “Фирмена култура” (бълг. 

ез./англ. ез.), “Фирмено управление” (бълг. ез./англ. ез.), “Бизнес стратегии” (бълг. 

ез./англ. ез.), “Икономика на предприятието” (бълг. ез./англ. ез.) и “Европейски 

мениджмънт на човешките ресурси – кроскултурални въпроси” (англ. ез.) в бакалавърски 

и магистърски програми в УНСС – София; 

 Участие в изготвянето и провеждането на научни изследвания; 

 Рецензент на дипломни работи на студенти от специалност “Икономика на 

индустрията”, „Бизнес икономика” и “Европейски бизнес и финанси” за получаване на 

образователна квалификационна степен –“магистър”. 

 Ръководител на курсови работи и учебни практики на студенти в ОКС “бакалавър” от 

специалности “Бизнес икономика” и “Икономика на индустрията”. 
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 Научен ръководител на дипломанти от ОКС “Магистър” от специалности “Бизнес 

икономика”, “Икономика на индустрията” и “Европейски бизнес и финанси”. 

 Рецензент при вътрешно обсъждане в катедрата на проекти на докторати и учебници. 

 Отговорник за подсайта на катедра “Индустриален бизнес” като част от интернет 

страницата на УНСС – гр. София. 

 През учебната 2009-2010г. - курсов ръководител на студентите от трети курс 

специалност “Икономика на индустрията”. 

 Преминал специализиран курс по английски език за усвояване на професионална 

терминология с оглед повишаване качеството на преподаване и научно-

изследователската дейност – март - юли 2010г., по ОП “Развитие на човешките ресурси”. 

 Прeминал обучение за работа с MOODLE през 2010г. по ОП “Развитие на човешките 

ресурси”; 

 Придобил сертификат за работа с бази данни ProQuest – март 2009г.; 

 Участвал в семинар за подобряване качеството на обучението, организиран от 

Nottingham Business School и УНСС през април 2011г.; 


