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ЛИЧНА ИНФОРМАЦИЯ 

 

Име  ИВАНОВ ИВАН КРЪСТЕВ 

Адрес  ул.”Густав Вайганд ”, №9, гр.Пловдив, 4000, България 

Телефон(и)   ( 359-32) 261244         Мобилен ( 359-896) 963142 

Факс   

E-mail  ikivanov@uni-plovdiv.bg    ik_ivanov@yahoo.com 

Националност  Българин 

Дата на раждане  17  март  1963г. 
 

 
ТРУДОВ СТАЖ 

  

• Дати (от -до)  от 9 ноември 2011 → 

• Име и адрес на работодателя  Пловдивски Университет “Паисий Хилендарски”, ул.”Цар Асен” 24, 4000, България 

• Вид на дейността или сферата на 
работа 

 
Образование, асиситент към катедра Оптика, Атомна и Теоретична физика. 

• Заемана длъжност  Главен ассистент д-р,  

• Основни дейности и отговорности  Лекции и семинарни упражнения по физични и математични дисциплини 
 

• Дати (от -до)  от 11 април 1992 до 9 ноември 2011 

• Име и адрес на работодателя  Пловдивски Университет “Паисий Хилендарски”, ул.”Цар Асен” 24, 4000, България 

• Вид на дейността или сферата на 
работа 

 Физик и хоноруван асиситент към катедра Електроника Компютърни и 
Информационни Технологии. 

• Заемана длъжност  Физик 

• Основни дейности и отговорности  Програмно осигуряване на компютърна зала, семинарни упражнения 
 

• Дати (от -до)  от  септември 1986 до февруари 1990г. 

• Име и адрес на работодателя  ЛТТ «Оптични Технологии», ул. «Кавала» 20, Пловдив, 4000, България 

• Вид на дейността или сферата на 
работа 

 
физик 

• Заемана длъжност  Физик и младши научен сътрудник  след 1989г 

• Основни дейности и отговорности  - Числено моделиране на газови лазери; 

- Оптимизация на газовия разряд. 

- Компютърен център и АСТ 
 

• Дати (от -до)  от  август 1990 до април 1992г. 

• Име и адрес на работодателя  Пловдивски Университет “Паисий Хилендарски”, ул.”Цар Асен” 24, 4000, България 

• Вид на дейността или сферата на 
работа 

 
охрана 

• Заемана длъжност  охрана 

• Основни дейности и отговорности   
 

 
ОБРАЗОВАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ 

 

• Дати (от-до)  1997 

• Име и вид на обучаващата или  Един едноседмичен  квалификационен курс,  организиран от Технически 
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образователната организация Университет – София 

• Основни предмети/застъпени 
професионални умения 

 
Релативни Бази Данни. 

 

• Дати (от-до)  От 1981 до 1986 

• Име и вид на обучаващата или 
образователната организация 

 Физически Факултет при ПУ «Паисий Хилендарски 

Профил «Лазерна техника и технологии» 

• Основни предмети/застъпени 
професионални умения 

 
Специалност “Лазерна техника и технологии” 

• Наименование на придобитата 
квалификация 

 Магистър по физика, квалификация - физик,  специалист по лазерна 
техника и технологии 

 
• Дати (от-до)  От 20 април 2016 

• Име и вид на обучаващата или 
образователната организация 

 Физически Факултет при ПУ «Паисий Хилендарски 

 

• Наименование на придобитата 
квалификация 

 Доктор в област на висше образование 4. Природни науки, математика 
и информатика по професионално направление 4.1. Физически науки 
докторска програма Електрични, магнитни и оптични свойства на 
кондензираната материя 

   

ЛИЧНИ УМЕНИЯ И КОМПЕТЕНЦИИ 
 

МАЙЧИН ЕЗИК  Български 

 

ДРУГИ ЕЗИЦИ 
 

  АНГЛИЙСКИ 

• Четене  Добро – ниво В1 

• Писане  Добро – ниво В1 

• Разговор  Добро – ниво В1 

  Руски 

• Четене  Отлично 

• Писане  Отлично 

• Разговор  Отлично 

ОРГАНИЗАЦИОННИ УМЕНИЯ И 

КОМПЕТЕНЦИИ 

  

 

ТЕХНИЧЕСКИ УМЕНИЯ И 

КОМПЕТЕНЦИИ 

 Операционни системи – DOS, WINDOWS, отчасти LINUCS ; 

Езици за програмиране – FORTRAN, C, C++, PASCAL,Visual BASIC,  
Ползвам свободно - MSOffice, Corel Draw, MathCad, Matlab, Derive и др. 

 
 
УЧАСТИЯ В ПРОЕКТИ        
  

 Изследователски   
и образователни 

 Позиция в проекта 

 

 

 

 
 
 
        

 

 ФНИ при ПУ „П. Хилендарски“ - Проект СП15-ФФИТ-

004: Критични явления в квантови модели на фазови 

преходи и разпространение на оптични импулси в 

изотропни и анизотропни среди, 2015-2016г., член на 

колектива; 

 ФНИ при ПУ „П. Хилендарски“ - Проект НИ15-ФФИТ-

005: Интегриране на комуникационните технологии в 

научните изследвания по физика с приложение в 

образованието, 2015-2016 г., член на колектива;  

 ФНИ при ПУ „П. Хилендарски“ – Проект ФП17-ФФ-010: 

Комплексен подход за изследване на физични и инженерни 

аспекти на екотехнологиите, 2017-2018 г., член на 

колектива 


