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ПРИЛОЖЕНИЕ Г 
 

АВТОБИОГРАФИЯ 
Позиция по проекта: координатор  
      

ЛИЧНА ИНФОРМАЦИЯ 
 

Име  БАКЪРДЖИЕВА, ТЕОДОРА, ИВАНОВА  
Адрес  КВ. ВЪЗРАЖДАНЕ, БЛ. 5, ВХ. 2, АП. 38, ГР. ВАРНА 9020 

Телефон  +359 888843111 
Факс  +359 52356088 

E-mail  bakardjieva@vfu.bg 
 

Националност  българка 
 

Дата на раждане  20.06.1958 Г  
 
 

ТРУДОВ СТАЖ 
  
• Дати (от-до)  2004 Г. – ДО МОМЕНТА  
• Име и адрес на работодателя  Варненски свободен университет «Черноризец Храбър» 
• Вид на дейността или сферата на 
работа 

 Управленска сфера 

• Заемана длъжност  Директор Технологичен институт 
Основни дейности и отговорности  Ръководи дейностите по разработването и внедряването на информационни системи и 

технологии във ВСУ 
   
2006 г. – до момента 
 

• Име и адрес на работодателя  Варненски свободен университет «Черноризец Храбър» 
• Вид на дейността или сферата на 
работа 

 Преподавателска и научно-изследователска сфера 

• Заемана длъжност  Професор на ВСУ по информационни технологии 
• Основни дейности и отговорности  Преподавател в областта на Интернет технологиите и компютърните мрежи и системи, 

програмиране в Интернет, HTML, XML, Eлектронен бизнес; Управление и разработване на 
проекти 

             
• Дати (от-до)  2004 Г. – ДО МОМЕНТА  
• Име и адрес на работодателя  Варненски свободен университет «Черноризец Храбър» 
• Вид на дейността или сферата на 
работа 

 Управленска сфера 

• Заемана длъжност  Ръководител на междууниверситетска магистърска програма „Управление на 
международни бизнес проекти” 

Основни дейности и отговорности  Ръководи дейностите по разработване на учебни планове и програми и организира 
преддипломен стаж в основните институции на ЕС в Брюксел – ЕК, ЕП, Съвет на ЕС, 
Комитет на регионите и др. 
   
 

 2000 г. – 2006 г.      
• Име и адрес на работодателя                  Варненски свободен университет «Черноризец Храбър» 
• Вид на дейността или сферата на           Преподавателска и научно-изследователска сфера 
работа 
• Заемана длъжност                                    Доцент по информационни технологии 
• Основни дейности и отговорности           Преподавател в областта на Интернет технологиите и компютърните мрежи и системи 
          
                                                                       2000 г. – 2004 г.  
 



  2 стр. от 3 
 

• Име и адрес на работодателя                  Варненски свободен университет «Черноризец Храбър» 
• Вид на дейността или сферата на           Управленска сфера 
работа 
• Заемана длъжност                                    Директор офис „Международни проекти” 
• Основни дейности и отговорности          Ръководи работата на офиса  и кандидатстването по международни и национални проекти  
 
 
                                                                       1994 г. – 2000 г.  
 
• Име и адрес на работодателя                  Варненски свободен университет «Черноризец Храбър» 
• Вид на дейността или сферата на           Преподавателска и научно-изследователска сфера 
работа 
• Заемана длъжност                                    Асистент по информационни технологии 
• Основни дейности и отговорности          Преподавател в областта на Интернет технологиите и компютърните мрежи и системи 
   
                                                                       1992 г. – 1994 г.  
 
• Име и адрес на работодателя                  Технически университет – Варна  
• Вид на дейността или сферата на           Преподавателска и научно-изследователска сфера 
работа 
• Заемана длъжност                                    Преподавател по информационни технологии 
• Основни дейности и отговорности          Преподавател в областта на Интернет технологиите и компютърните мрежи и системи 
 
  
                                                                       1992 г. – 1994 г.  
 
• Име и адрес на работодателя                  Британски Съвет – Варна  
• Вид на дейността или сферата на           Организация и координация 
работа 
• Заемана длъжност                                    Зам. ръководител на регионален офис 
• Основни дейности и отговорности          Ръководство на  езикови програми, международни проекти и сертификационни сесии 
                                                                                
                                                                       1982 г. - 1992 г. 
• Име и адрес на работодателя                  Институт на БАН – Варна 
• Вид на дейността или сферата на           Организация и координация 
Работа 
• Заемана длъжност                                     Завеждащ Отдел “Научна и техническа информация” 

ОБРАЗОВАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ 
  

• Дати (от-до)  1995 г. 
 

• Име и вид на обучаващата или 
образователната организация 

 СУ “Климент Охридски” – София 

• Основни предмети/застъпени 
професионални умения 

  

• Наименование на придобитата 
квалификация 

 Доктор на философските науки 

   
• Дати (от-до)  1977 – 1982г. 

• Име и вид на обучаващата или 
образователната организация 

 Технически университет – Варна 

• Основни предмети/застъпени 
професионални умения 

 Телекомуникации и съобщителна техника 

• Наименование на придобитата 
квалификация 

 Инженер 
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• Дати (от-до)  1972 – 1977г. 

• Име и вид на обучаващата или 
образователната организация 

 Първа Езикова Гимназия- Варна  

• Основни предмети/застъпени 
професионални умения 

 Английски език 

• Наименование на придобитата 
квалификация 

 Средно образование 

 
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  Отлично ниво 
• Писане  Отлично ниво 

• Разговор  Отлично ниво 
 

ДРУГИ ЕЗИЦИ 
 

  НЕМСКИ 
• Четене  добро ниво 
• Писане  основно ниво 

• Разговор  добро ниво 
 

ДРУГИ ЕЗИЦИ 
 

  РУСКИ 
• Четене  добро ниво 
• Писане  добро ниво 

• Разговор  добро ниво 
 

ОРГАНИЗАЦИОННИ УМЕНИЯ И 
КОМПЕТЕНЦИИ 

 

 Членство в професионални организации:   
 
- Член на Съюза на учените в България; 
- Член на Международната организация по компютърни науки (IFIP); 
- Национално контактно лице по Шеста рамкова програма,  
   Приоритет 2 – Технологии на   Информационното Общество (IST) 
- Институционално контактно лице по Седма рамкова програма 
 

 
ТЕХНИЧЕСКИ УМЕНИЯ И 

КОМПЕТЕНЦИИ 
Работа с компютри, със специфично 

оборудване, машини и др. 

 Интернет технологии; Компютърни мрежи и комуникации; Програмиране в Интернет – 
HTML, Java Script, XML; Създаване на Web страници, Web-базирани приложения за 
обучение; Дистанционно обучение; Софтуерни агенти за обучение 
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ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ  Участие като коррдинатор в проекти по европейски програми: 
 

СОКРАТ 
- Еразъм  

o 210397–IC-2-2000-1-BG-ERASMUS-EPS-1 - Експериментално 
въвеждане на ECTS в специалност Информатика. 

- Грюндвиг 
o “ECTS-LLL” - Европейска методология за акредитиране на 

експериментално обучение - обучение през целия живот; (90642-
CP-1-2001-1-UK-GRUNDTVIG-G1) 

EU Accession States Workbased Adult Education (EASTWARD)- (225353 – CP – 1 – 2005 
– UK – GRUNDTVIG – G1) 

ЛЕОНАРДО 
o VALEURTECH II 2005 – фокусиране на индустрии в сферата на услугите; 
МЛАДЕЖ 
o Youth Exchange 2005 "37°/13° coordinate for Sicily" 
ИНТЕРРЕГ - INTERREG ΙΙΙA GREECE-BULGARIA - PHARE CBC 
o INTERREG III B CADSES 2005- Cities against discrimination working for the 

inclusion of migrants ; 
o Повишаване на медицинското образование на докторите от граничните 

райони, в областите на технологиите и социалната медицина, с помоща на 
мултимедия и Интернет (Promotion of the border areas rural doctors’ medical 
education in topics of technology and social medicine with the use of multimedia 
and the Internet); 

o INTERREG III A 2005– Мрежи за сътрудничество и обмен на know-how 
o INTERREG IIIA Greece-Bulgaria – PHARE CBC 2005 - Създаване на българо-

гръцка мрежа за сътрудничество и трансфер на знания в областта на 
електронното правителство. Подготовка на пилотни проекти за осигуряване 
на интегрирани услуги за гражданите и бизнеса в трансграничните райони 

ШЕСТА РАМКОВА ПРОГРАМА 
o REGinNET 2004-2005 (Regional approach towards FP6. Network of contact 

points in large Accession Candidate Countries and Member States)  
Регионално приближаване до 6РП. Мрежа от контактни лица в големи страни 
кандидат-членки и страни-членки; 

o NE-BG RIS 2005 (Regional Innovation Strategy for the North-East Planning 
Region of Bulgaria) - Регионална иновационна стратегия (РИС) за 
Североизточен район за планиране на България; 

PHARE 
I. PHARE BG0102.03 РАЗВИТИЕ НА КУЛТУРНИЯ ТУРИЗЪМ В БЪЛГАРИЯ 
o ФАР Инициативи на пазара на труда - BG0102.05.05.062 Развиване на свой 

собствен бизнес и възможности за осигуряване на алтернативни източници 
за финансиране чрез кандидатстване по проекти – 2004/2005 

II. PHARE BG0202.01 НАСЪРЧАВАНЕ НА ЗАЕТОСТТА СРЕД МЛАДЕЖИТЕ 
1. BG 0202.01- YI.5.178- Възможности за трайна заетост на безработни 

специалисти с висше образование в сферата на машиностроенето и 
химическата промишленост (Асоциация “Варненски свободен университет 
“Черноризец Храбър”) - 2005 

2. BG 0202.01- YI.4.059- Провеждане на курсове за повишаване на 
професионални бизнес квалификации и насърчаване на 
предприемачеството в туризма за безработни младежи от гр. Варна ( 
Варненски свободен университет “Черноризец Храбър”) – 2005/2006 

3. BG 2003/2004 – 937.11.03 – Пилотна интегрирана инвестиционна схема за 
регионално развитие – 2005/2006 

ДРУГИ 
o UPBEAT 2004 – University Partnership to Benchmark Enterprise Activities and 

Technologies; 
o "Business Incubator for High Technology Companies" 2004/2005; 
o Oперативна програма РЧР към СФ 2008/2009 - “Ученически и студентски 

практики:  Адаптиране на професионалната квалификация на 
учениците към  изискванията на бизнеса; Бизнесът – партньор в 
обучението на студенти от специалност  “Информатика”; 

 
 

Подпис: 


