
  

АВТОБИОГРАФИЯ 
 

 
 

 

ЛИЧНА ИНФОРМАЦИЯ 
 

Име  КАРАКОЛЕВА, СТЕФКА РОМАНОВА 

Служебен адрес  ул. "Студентска", № 8, гр. Русе, 7017, България  

Телефони  082 888 606, +35988 625 06 77 

Лична страница  http://staff.uni-ruse.bg/skarakoleva/index.php 

E-mail  skarakoleva@uni-ruse.bg, skarakoleva@gmail.com 

 

Националност  българска 

 

Дата и място на раждане  16.10.1964 Г.  - ГР. РУСЕ 

 

ТРУДОВ СТАЖ 
  

• Дати (от-до)  2008-до момента 
Главен асистент, кат. Приложна математика и статистика, Факултет Обществено 
здраве и здравни грижи, РУ „Ангел Кънчев”; 
1997-2008 
Главен асистент, Катедра „Числени методи и статистика”, Факултет Природни науки и 
образование, РУ „Ангел Кънчев”; 
1992-1996 
Старши асистент, Катедра „Числени методи и статистика”, ”Факултет Природни науки 
и образование, РУ „Ангел Кънчев”; 
1988-1991 
Асистент, Център по математика, РУ „Ангел Кънчев”;  
1986-1988 
Учител по математика, ОУ „Лиляна Димитрова” – гр. Русе.  

 

• Име и адрес на работодателя  Русенски университет "Ангел Кънчев",  ул. "Студентска", № 8, гр. Русе, 7017; 

• Вид на дейността или сферата 
на работа 

 Преподавателска дейност в сферата на приложната математика и използване на  
компютърни системи за изчисление и визуализация.  

• Заемана длъжност  Главен асистент 

• Основни дейности и 
отговорности 

 Преподавателска дейност в сферата на приложната математика и използване на 
компютърни системи за изчисление и визуализация, работа с мотивирани студенти по 
Компютърна математика 

 

ОБРАЗОВАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ 
 

• Дати (от-до)  1982-1986 

• Име и вид на обучаващата или 
образователната организация 

 Пловдивски университет „Паисий Хилендарски” – гр. Пловдив  

• Основни предмети/застъпени 
професионални умения 

 специалност "Математика” 

mailto:skarakoleva@uni-ruse.bg


  

• Наименование на придобитата 
квалификация 

 Магистър-математик, учител по математика 

 

• Дати (от-до) 

  

1978-1982 

• Име и вид на обучаващата или 
образователната организация 

 Математическа гимназия „Баба Тонка” – гр. Русе 

• Основни предмети/застъпени 
професионални умения 

 Специалност „Математика” 

 
ЛИЧНИ УМЕНИЯ И КОМПЕТЕНЦИИ 

 

МАЙЧИН ЕЗИК  български 

                                ДРУГИ ЕЗИЦИ 
     

  РУСКИ 

• Умения за четене  Добро 

• Умения за писане  Добро 

• Умения за разговор  Добро 

  НЕМСКИ 

• Умения за четене  Основно 

• Умения за писане  Основно 

• Умения за разговор  Основно 

  АНГЛИЙСКИ 

• Умения за четене  Добро 

• Умения за писане  Добро 

• Умения за разговор  основно 

 

СОЦИАЛНИ УМЕНИЯ И 

КОМПЕТЕНЦИИ 
Съвместно съжителство с други 

хора в мултикултурно обкръжение, 
в ситуации, в които 

комуникацията и  екипната работа 
са от съществено значение 

(например в културата и спорта) и 
др. 

 2014 Член на избирателна комисия  

2012-2014 Ръководител на ученици в извънкласни форми „Ученическо школо“  

2010-2014 Участие в социологически проучвания  

2012 Ръководител на класна стая „Компютърна издателска система LaTeX” във 
фондация „Бистра и Галина”, за изявени ученици на възраст между 13 и 18 години. 

2008-2010 Ръководител на ученически проекти в мероприятията на Ученическия 
институт по математика и информатика с общо 6 проекта, получили мн.добра и 
отлична оценка.  

2010 Участие в лятна изследователска школа по информатика в Узана 

Отговарям в катедрата за учебната работа и организиране на мероприятия.  

Участвам редовно в дамския фитнес-клуб на РУ „Ангел Кънчев” 

 

 

ОРГАНИЗАЦИОННИ УМЕНИЯ И 

КОМПЕТЕНЦИИ 

Координация и управление на хора, 
проекти и бюджети в 

професионалната среда, на 
доброволни начала (например  в 

областта на културата и спорта) у 
дома и др. 

 2011-2014   Председател на Съюза на математиците в България – секция Русе, 
издателска дейност и реклама; Опит при организиране на състезания по математика 
за ученици 2-12 клас и тържества по награждаването на първенците в състезанията.  

2013 Ръководител на отбор студенти от РУ „Ангел Кънчев“, участници във Втората 
национална студентска олимпиада по Компютърна математика 

2003-2011   Член на ръководството на СМБ-Русе, издателска дейност и реклама 

2010-2014   Заместник-председател на Комисията по условия на труд в РУ 

2002-2010   Член на Комисията по условия на труд в РУ „Ангел Кънчев“ 

2008-до сега  Заместник-председател на синдикалната организация на КНСБ за 
факултети  ФПНО и ФОЗЗГ.  

2008-2012 Член на Факултетен съвет на Факултет „Обществено здраве”  

 



  

ТЕХНИЧЕСКИ УМЕНИЯ И 

КОМПЕТЕНЦИИ 
                              РАБОТА С КОМПЮТРИ, СЪС 

СПЕЦИФИЧНО ОБОРУДВАНЕ, МАШИНИ И ДР. 

 Работя с компютри и периферна техника от 1986 г. Използвам съвременни версии на 
компютрърни системи за текстообработка, изчисления, визуализация и ги прилагам 
ежедневно в работата си. Умея да работя с мултимедия, цифрова и офис  техника. 

Автор съм на множество електронни учебници, като сама подготвям материалите с 
професионалната издателска система LaTeX. Владея системата LaTeX и свързаните 
с нея специализирани пакети на високо ниво. Често ме търсят за квалифицирана 
помощ.  Статистическа обработка на данни с MatLAB, SPSS.  

 

КУРСОВЕ И СПЕЦИАЛИЗАЦИИ  2013 Курс за подготовка и използване на електронните форми, методи и средства на 
дистанционното обучение  

2012 Специализиран курс „Законова база и структура на дисертационния труд“ в РУ 
„Ангел Кънчев“ 

2012 Специализиран курс „Теория на експеримента“ в РУ „Ангел Кънчев“ 

2011 Специализиран курс „Компютърна математика с MuPAD“ в РУ „Ангел Кънчев“ 

2010 Обучение на оценители на тестови задачи със свободен отговор по математика 

1995 Едномесечна специализация в Университета  в Павиа, Италия (Universita Degli 
Studi di Pavia, Departimento di Informatika e sistemistika, Italia) в департамента по 
математика и информатика по  програма Tempus JEP 04016-93/2 - 13.02-13.03.2005.  
1987 Тримесечен курс по компютърна грамотност, Пловдивски университет „Паисий 
Хилендарски“  

 

                    УЧАСТИЕ В ПРОЕКТИ  2013: Специалист обучение и развитие по проект BG051PO001-4.3.04-0007 
“РАЗВИТИЕ  НА  ЕЛЕКТРОННИ  ФОРМИ  НА  ДИСТАНЦИОННО  ОБУЧЕНИЕ  В  
РУСЕНСКИЯ  УНИВЕРСИТЕТ” по ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА "РАЗВИТИЕ НА 
ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ", ЕВРОПЕЙСКИ  СОЦИАЛЕН  ФОНД 2007 - 2013. 

2013 Получен сертификат за обучител по проекта. 

2013: Създадени два електронни учебни курса по проект BG051PO001-4.3.04-0007 
“РАЗВИТИЕ  НА  ЕЛЕКТРОННИ  ФОРМИ  НА  ДИСТАНЦИОННО  ОБУЧЕНИЕ  В  
РУСЕНСКИЯ  УНИВЕРСИТЕТ” по ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА "РАЗВИТИЕ НА 
ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ", ЕВРОПЕЙСКИ  СОЦИАЛЕН  ФОНД 2007 - 2013. 

2010 Участие в проект „Разработване на система за оценка на качеството на средното 
образование“. Дейност 3: Обучение на оценители. Получен сертификат за оценител 
на тестови задачи със свободен отговор от МОН; 

2009 Участие в обучение по проект „Повишаване на ефективността в работата с деца 
и младежи с изявени способности в науката и техниката на основата на прилагането 
на съвременни методики”  на Фондация „Еврика“ 
2009 Участие в обучение по проект „Проектна дейност и партньорство на организации 
в мрежа“ на Фондация „Еврика“ 
 

ПОЛУЧЕНИ НАГРАДИ  2014 Награда „Неофит Рилски“ за високи професионални постижения в ситемата на 
народната просвета; 

2005 Втора награда в националния конкурс за създаване на електронно учебно 
съдържание за целите на висшето образование в раздел Педагогически науки за 
разработен учебен курс „Изследване на операциите и увод в мениджмънта“ 

2005 Втора награда на изложбата на печатни и електронни издания на 
преподавателите от РУ „Ангел Кънчев“  

2004  Трета награда на изложбата на печатни и електронни издания на 
преподавателите от РУ „Ангел Кънчев“  

2003 Втора награда на изложбата на печатни и електронни издания на 
преподавателите от РУ „Ангел Кънчев“ 

ПУБЛИКАЦИИ  http://publications.uni-ruse.bg/index.php?cmd=browsePapersGuest&pid=skarakoleva 

 

 

АРТИСТИЧНИ УМЕНИЯ И 

КОМПЕТЕНЦИИ 
Музикални, писмени, дизайнерски и 

др. 

 Като дете свирех на цигулка и виола, но математиката надделя.  

Имам малко непубликувани стихове, писани за приятели при специални поводи.  

2011 Есе за математиката „Математиката – царица на науките” в списание 
„Математика и информатика”, бр. 2, 2011 г.  

Хоби - шев и кройка, квилинг и оригами.  

 

http://publications.uni-ruse.bg/index.php?cmd=browsePapersGuest&pid=skarakoleva


  

ДРУГИ УМЕНИЯ И 

КОМПЕТЕНЦИИ 
Компетенции, които не са 

споменати по-горе. 

 2011-12 Координатор на магистърски курс "Информационни технологии в 
издателската дейност" в Русенски Университет „Ангел Кънчев”, ФПНО. 

Организирам и ръководя курсове за работа с компютърна издателска система LaTeX и 
курсове за подготовка на ученици и кандидат-студенти по математика.  

През 2010 създадох и координирам група на потребителите на системите TeX  в 
България.   

Участвала съм в организирането на конференции:  

 IV конференция по Диференциални уравнения (CDE IV), Русе, България, 
1991;  

 Confrerence on Finite Difference Methods: Theory and Applications, Ruse, 
Bulgaria, 10-13.08.1997;  

 The Third International Conference “Creativity in Mathematics Education and the 
Education of Gifted students”, ICCME&EGS, Ruse, Bulgaria, 3-9.08.2003;  

.  

ЧЛЕНСТВО В НАУЧНИ 

ОРГАНИЗАЦИИ 

  Съюз на математиците в България – секция Русе от 1988 до сега 

 Българска група на потребителите на програмна издателска система LaTeX 
(Bulgarian Tex Users Group) – от 2010 до сега 

 Интернационална група на потребителите на TeX (TeX Users Group 
www.tug.org) от 2008 до сега 

 

СВИДЕТЕЛСТВО ЗА 

УПРАВЛЕНИЕ НА МПС 

 Притежавам свидетелство за управление на МПС – категория “B” от 1987 г. За 
съжаление обаче не го използвам, тъй като нямам автомобил.  

 

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ  лица за контакти: 
проф. дтн  Христо Белоев - ректор на Русенския университет 
лица за препоръки: 
акад. Петър Кендеров, проф. д-р Ангел Смрикаров, проф. д-р Велизар Павлов 

 

 

http://www.tug.org/

