ИКОНОМИЧЕСКИ
УНИВЕРСИТЕТ –
ВАРНА

СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА КАЧЕСТВОТО
ISO 9001:2015

ЕВРОПЕЙСКИ
ФОРМАТ НА
АВТОБИОГРАФИЯ

ЛИЧНА ИНФОРМАЦИЯ
Име

БАНКОВ, БОРИС, ИВАНОВ

Телефон

0878851491

Уеб сайт

https://borisbankov.com

E-mail
Националност

boris.bankov@gmail.com
българин

ТРУДОВ СТАЖ
• Дати (от-до)
• Име и адрес на
работодателя
• Вид на дейността или
сферата на работа
• Заемана длъжност
• Основни дейности и
отговорности

01/09/2021 ДО СЕГА
ИКОНОМИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ – ВАРНА

• Дати (от-до)
• Име и адрес на
работодателя
• Вид на дейността или
сферата на работа
• Заемана длъжност
• Основни дейности и
отговорности

17/04/2019 ДО СЕГА
ИКОНОМИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ – ВАРНА

• Дати (от-до)
• Име и адрес на
работодателя
• Вид на дейността или
сферата на работа
• Заемана длъжност
• Основни дейности и
отговорности

01/09/2018 ДО 17.04.2019
Икономически университет – Варна

• Дати (от-до)

08.01.06 FM

ОБРАЗОВАТЕЛНА, ПРЕПОДАВАТЕЛСКА, НАУЧНО-ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКА
Зам. директор
УПРАВЛЕНИЕ И ПОДДРЪЖКА НА ПЛАТФОРМА ЗА ЕЛЕКТРОННО И ДИСТАНЦИОННО
ОБУЧЕНИЕ

ОБРАЗОВАТЕЛНА, ПРЕПОДАВАТЕЛСКА, НАУЧНО-ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКА
Гл. асистент
ПРОВЕЖДАНЕ НА УПРАЖНЕНИЯ СЪС СТУДЕНТИ ОТ БАКАЛАВЪРСКА И МАГИСТЪРСКА
СТЕПЕН

Образователна, преподавателска, научно-изследователска
х. асистент
Провеждане на упражнения със студенти от бакалавърска и
магистърска степен
01/09/2014 – 01/09/2018

Ревизия/дата 01/10.02.2017
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• Име и адрес на
работодателя
• Вид на дейността или
сферата на работа
• Заемана длъжност
• Основни дейности и
отговорности

Икономически университет - Варна
Образователна, преподавателска, научно-изследователска
Асистент
Провеждане на упражнения със студенти от бакалавърска и
магистърска степен

• Дати (от-до)
• Име и адрес на
работодателя
• Вид на дейността или
сферата на работа
• Заемана длъжност
• Основни дейности и
отговорности
• Дати (от-до)
• Име и адрес на
работодателя
• Вид на дейността или
сферата на работа
• Заемана длъжност
• Основни дейности и
отговорности
ОБРАЗОВАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ

01/09/2013 – 01/06/2014
Икономически университет – Варна

• 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)

21/03/2017 – 25/06/2018
Икономически университет - Варна

• Дати (от-до)
• Име и вид на обучаващата
или образователната
организация
• Основни
предмети/застъпени
професионални умения
• Наименование на
придобитата квалификация

15/10/2012 – 30/05/2013
Икономически университет - Варна

08.01.06 FM

Образователна, преподавателска, научно-изследователска
х. асистент
Провеждане на упражнения със студенти от бакалавърска степен
21/05/2012 – 01/09/2012
158ltd. Варна
Програмиране, разработване на софтуер
Уеб дизайнер
Разработване на уеб сайтове

Информатика, математика

Доктор по информатика и компютърни науки
Доктор

Информатика и компютърни науки, програмиране

Информатик

Ревизия/дата 01/10.02.2017
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• Ниво по националната
класификация (ако е
приложимо)

Магистър

• Дати (от-до)
• Име и вид на обучаващата
или образователната
организация
• Основни
предмети/застъпени
професионални умения
• Наименование на
придобитата квалификация

24/05/2012 - 30/05/2012
Санкт-петербургски държавен университет по инженерство и икономика

• Дати (от-до)
• Име и вид на обучаващата
или образователната
организация
• Основни
предмети/застъпени
професионални умения
• Наименование на
придобитата квалификация

13/03/2012 – 01/02/2013
Telerik Academy, София

• 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)

22/09/2009 – 11/11/2013
Икономически университет - Варна

• Дати (от-до)
• Име и вид на обучаващата
или образователната
организация
• Основни
предмети/застъпени
професионални умения
• Наименование на
придобитата квалификация

10/01/2006 - 15/04/2007
Курс по Английски език в Математическа гимназия "Д-р Петър Берон"

• Дати (от-до)
• Име и вид на обучаващата
или образователната
организация

15/09/2004 - 24/05/2009
Математическа гимназия "Д-р Петър Берон", гр. Варна

08.01.06 FM

Информатика

Стаж

Информатика, уеб технологии

Front End Developer

Информатика и компютърни науки, икономика, математика

Информатик
Бакалавър

Английски език

CAMBRIDGE ESOL – CERTIFICATE IN ADVANCED ENGLISH

Ревизия/дата 01/10.02.2017
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• Основни
предмети/застъпени
професионални умения
• Наименование на
придобитата квалификация
• Ниво по националната
класификация (ако е
приложимо)

Информатика, математика, английски език

• 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)

15/09/1997 - 30/06/2004
СОУ "П.Яворов", гр. Варна

Средно образование

Математика

Основно образование

ЛИЧНИ УМЕНИЯ И
КОМПЕТЕНЦИИ
.

МАЙЧИН ЕЗИК

бъгларски

ДРУГИ ЕЗИЦИ
АНГЛИЙСКИ ЕЗИК
• Четене
• Писане
• Разговор

СОЦИАЛНИ УМЕНИЯ И
КОМПЕТЕНЦИИ

ОРГАНИЗАЦИОННИ УМЕНИЯ
И КОМПЕТЕНЦИИ

ТЕХНИЧЕСКИ УМЕНИЯ И
КОМПЕТЕНЦИИ

СВИДЕТЕЛСТВО ЗА
УПРАВЛЕНИЕ НА МПС
08.01.06 FM

ОТЛИЧНО
ОТЛИЧНО
ОТЛИЧНО

Отлични комуникативни умения и бързо адаптиране, позитивно мислене,
добра работа в екип, лоялност, креативност, отговорност, коректност.
Организационни умения, придобити при работата със студенти от
бакалавърска и магистърска степен в Икономически университет –
Варна, изготвяне и провеждане на лабораторни занятия и изпити.
Отлични умения за работа с Windows 7, Windows 10, Microsoft Office 2016,
Office 365, XAMPP, PHP 5, PHP 7, Laravel 4, Laravel 5, Laravel 8, WordPress,
OpenCart, HTML5, CSS3, JavaScript, Bootstrap 3, Bootstrap 4, jBootstrap 5,
Query, Java 8, Adobe Photoshop CS5, Adobe Photoshop CS6, Adobe Illustrator
CS6, Inkscape, Unity.
B
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Участие и четвърто място на XXIV Републиканска студентска олимпиада
по програмиране Бургас 2012г.:
http://www.bcpc.eu/XXIV/files/ranking.pdf
Участие в Студентска научна сесия 2014г. на Технически университет –
Варна с доклад на тема “Приложение на системите за управление на уеб
съдържание при работа по проекти по оперативни програми на
европейския съюз“.
Участие като уеб разработчик в проект “Иновативна партньорска мрежа
за устойчиво сътрудничество университет – бизнес“ по Оперативна
програма „Развитие на човешките ресурси“ – разработване на
информационен уеб сайт и цялостно разработване на модулите на
потребителските профили за платформата:
http://uebn.ue-varna.bg/
Участие като уеб разработчик в проект “Дигитализация и опазване на
документалната история на ИУ – Варна като част от културноисторическото наследство на академичната общност в България“ по
Оперативна програма БГ08 “Културно наследство и съвременни
изкуства“. Разработване и поддръжка на информационен уеб сайт:
http://digital.ue-varna.bg/
Разработване на информационен уеб сайт и система за управление на
съдържанието на университетско научно списание “Известия“:
http://journal.ue-varna.bg/ .
Разработване на информационен уеб сайт и система за управление на
съдържанието на университетско научно издание “Монографична
библиотека "Проф. Цани Калянджиев" :
http://monographia.ue-varna.bg/ .
Участие в разработването на информационен уеб сайт за катедра
“Информатика”:
http://informatics.ue-varna.bg/
Участие и трето място в конкурс “Талантлив млад преподавател“,
организиран от фирма ASIC Depot, Варна.
Участие в проект “Световно българско хоро“. Работа с магистри от
специалност “Реклама и медийни комуникации“ при изготвяне и
поддръжка на уеб система за събитието.
Участие в научен проект “Разработване на уеб базирана система за
регистриране на публикационна дейност”. Изграждане и поддръжка на
системата Регистър публикации:
https://publications.ue-varna.bg/
Участие в научен проект “Уеб базиран регистър Научна дейност”.
Изграждане и поддръжка на системата:

08.01.06 FM
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https://reports.ue-varna.bg/
Участие в научен проект “Социалните медии в бизнеса и образованието
– иновативни модели, възможности и предизвикателства”. Изграждане
на информационен уеб сайт:
http://socialmedia.ue-varna.bg/

08.01.06 FM
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