ПРОФЕСИОНАЛНА
АВТОБИОГРАФИЯ

ЛИЧНА ИНФОРМАЦИЯ
Име
Адрес
Телефон
Факс
E-mail
Националност
Дата и място на раждане

МИХАЙЛОВ, ИВО МИХАЙЛОВ
ул. Вит, № 5, ет. 4, ап. 7, гр. Шумен, пощ. код 9700, България
08898, 054 864 420
i.michailov@fmi.shu-bg.net
Българска
11 април, 1973 г., гр. София, обл. София

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

2007 Шуменски Университет ”Еп. К. Преславски”, гр. Шумен, ул. Университетска №115
Преподавател в катедра „Алгебра и Геометрия”

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

2002 - 2007
Шуменски Университет ”Еп. К. Преславски”, гр. Шумен, ул. Университетска №115
Преподавател в катедра „Алгебра и Геометрия”

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

2001 - 2002
Шуменски Университет ”Еп. К. Преславски”, гр. Шумен, ул. Университетска №115
Преподавател в катедра „Алгебра и Геометрия”

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

1 стр.

Доцент
Изнасяне на лекции по Линейна алгебра, ЛААГ, Алгебра, Теория на Галоа

Главен асистент
Изнасяне на лекции по Линейна алгебра, ЛААГ, Алгебра, Теория на Галоа

Старши асистент
Водене на семинарни упражнения по Линейна алгебра и Аналитична геометрия, Линейна
алгебра, Алгебра
1996 - 2001
Шуменски Университет ”Еп. К. Преславски”, гр. Шумен, ул. Университетска №115
Преподавател в катедра „Алгебра и Геометрия”
Редовен асистент
Водене на семинарни упражнения по Линейна алгебра и Аналитична геометрия, Линейна
алгебра, Алгебра

ОБРАЗОВАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ
• 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)

1997 - 2000
Шуменски Университет ”Еп. К. Преславски”, гр. Шумен

• 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)
• 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)

1991 - 1997
Шуменски Университет ”Еп. К. Преславски”, гр. Шумен
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Дисертация (Ph.D.): 2-групи като групи на Галоа
Доктор по алгебра
Доктор

Магистър по математика

1987 - 1991
ПМГ “Нанчо Попович”, Шумен

Диплома за 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
• Четене
• Писане
• Разговор

АНГЛИЙСКИ
отлично
отлично
отлично

• Четене
• Писане
• Разговор

РУСКИ
отлично
средно
средно

ОРГАНИЗАЦИОННИ УМЕНИЯ И

• Член на факултетния съвет на ФМИ на ШУ”Еп.К.Преславски”,

КОМПЕТЕНЦИИ
Координация, управление и
адмистрация на хора, проекти и
бюджети в професионалната среда
или на доброволни начала (например
в областта на културата и спорта)
у дома и др.

ТЕХНИЧЕСКИ УМЕНИЯ И
КОМПЕТЕНЦИИ

• Отлична компютърна грамотност; работа с MS Office, MikTex, HTML и PHP webdesign
• Работа с мултимедиен проектор и офис техника

Работа с компютри, със специфично
оборудване, машини и др.

СВИДЕТЕЛСТВО ЗА УПРАВЛЕНИЕ
НА МПС
ЧЛЕНСТВО

В ПРОФЕСИОНАЛНИ
ОРГАНИЗАЦИИ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ
НАУЧНИ ИНТЕРЕСИ

ПУБЛИКАЦИИ
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да

•не Обратната задача в теорията на Галоа;
• Ньотеровата задача;
• Кохомологии на Галоа

http://www.shu.bg/struktura/fmi/prepodavateli/1162452811-dots.-d-r-ivo-mikhailovmikhailov/publikatsii/

