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ЛИЧНА ИНФОРМАЦИЯ Олга Владимирова Маринова 
 

  

 
 

България, Варна 
 
olga.marinova@ue-varna.bg 
 

 

 

 

 
 

ТРУДОВ СТАЖ   

  

 

 
 

ОБРАЗОВАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ   

 

 

 

12/2006 –  Главен асистент 

Икономически университет - Варна (http://ue-varna.bg) 

▪ Обучение на студенти по дисциплини като "Бази от данни", "Информатика", "Управление на 
софтуерното производство" и "Уеб дизайн". 

▪ Научно-изследователска работа в области като осигуряване качеството на софтуера, гъвкави 
(agile) методологии за разработка на софтуер, управление на софтуерния бизнес и подходи 
за управление на бази от данни. 

▪ Ръководство на студенти при разработка на дипломни работи и магистърски тези. 

Висше образование  

08/2006 –12/2006 Системен администратор 

Морско проектиране” EООД - гр. Варна 

▪ Поддръжка на техниката, софтуера и инфраструктурата. Обезпечаване на сигурността и 
защитата на информацията. Разработка и поддръжка на фирмения уеб сайт. 

Проектиране и консултантски услуги  

02/2012 – 10/2013 Доктор  

Икономически университет – Варна 

▪ Тема на дисертацията: Разработване на автоматизирана система за управление на 
качеството на софтуера 

09/2001 – 06/2006 Магистър - Информатик  

Икономически университет – Варна 

▪ Тема на магистърска теза: Качество на уеб сайт 

09/1996 – 06/2001 Мениджър – с интензивно изучаване на английски език  

Техникум по икономика, гр. Шумен 

 

 

http://ue-varna.bg/
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ЛИЧНИ УМЕНИЯ   

 

 
 

 
 
 

 

ДОПЪЛНИТЕЛНА 
ИНФОРМАЦИЯ   

 

 

Майчин език Български език 

  

Други езици РАЗБИРАНЕ  ГОВОРЕНЕ  ПИСАНЕ  

Слушане  Четене  Участие в разговор  
Самостоятелно 

устно изложение   

Английски език C1  C2  C1  C1  C1  

   

Руски език C1  C2  B2  B2  B1  

   

Организационни / управленски 
умения 

▪ Опит в ръководни и организационни дейности (от 2011 г. - заместник ръководител на катедра 
"Информатика"). 

Свидетелство за управление на 
МПС 

Категория B 

Публикации 

 

Участие в научно-
изследователски проекти 

 

 

 

 

12 публикации   
 

 Проект BG051PO001-4.3.04-0036 „Дистанционното обучение - съвременен подход в 
системата на академичното образование за подобряване качеството на човешките 
ресурси”. 

 Проект BG051PO001-7.0.07-0036 „Иновативна партньорска мрежа за устойчиво 
сътрудничество университет – бизнес“.  

 Международен проект DIMBI/2015 „Developing the innovative methodology of teaching 
Business Informatics“. 

  


