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Cтр 1/5 - Europass aвтобиография
БАРУДОВ, Стефан Тодоров

От 04.04.2007г. до настоящия момент
Професор към катедра „Електроенергетика” ТУ - Варна
Преподавател по дисциплини:
Електротехнически материали;
Материалознание;
Материали и компоненти в електрониката.
Технически университет – Варна; ул. „Студентска” № 1, Електротехнически факултет,
9010 гр. Варна, България
Учебно-преподавателска, научноизследователска
От 15.09.1999 г. до 20.05.2007 г.
Ректор на ТУ - Варна
Административно-управленски дейности
Преподавател по дисциплини:
Електротехнически материали;
Материалознание;
Материали и компоненти в електрониката.
Технически университет – Варна; ул. „Студентска” № 1, Електротехнически факултет,
9010 гр. Варна, България
Учебно-преподавателска, научноизследователска, административно-управленска
От 1995 г. до 1999 г.
Зам. ректор
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Административно-управленски дейности
Преподавател по дисциплини:
Електротехнически материали;
Материалознание;
Материали и компоненти в електрониката.
Технически университет – Варна; ул. „Студентска” № 1, Електротехнически факултет,
9010 гр. Варна, България
Учебно-преподавателска, научноизследователска, административно-управленска
От 1991 г. до 1995 г.
Декан Електротехнически факултет
Административно-управленски дейности
Преподавател по дисциплини:
Електротехнически материали;
Материалознание;
Материали и компоненти в електрониката.
Технически университет – Варна; ул. „Студентска” № 1, Електротехнически факултет,
9010 гр. Варна, България
Учебно-преподавателска, научноизследователска, административно-управленска
От 1988 г. до 1991 г.
Зам. декан Електротехнически факултет
Административно-управленски дейности
Преподавател по дисциплини:
Електротехнически материали;
Материалознание;
Материали и компоненти в електрониката.
Технически университет – Варна; ул. „Студентска” № 1, Електротехнически факултет,
9010 гр. Варна, България
Учебно-преподавателска, научноизследователска, административно-управленска
От 1986 г. до 1988 г.
Зам. директор „Институт по електротехника”
Административно-управленски дейности
Преподавател по дисциплини:
Електротехнически материали;
Материалознание;
Материали и компоненти в електрониката.
Технически университет – Варна; ул. „Студентска” № 1, Електротехнически факултет,
9010 гр. Варна, България
Учебно-преподавателска, научноизследователска, административно-управленска
От 1974 г. до 1986 г.
Асистент, доцент
Преподавател по дисциплини:
Електротехнически материали;
Материалознание;
Материали и компоненти в електрониката.
Техническа безопасност.
Технически университет – Варна; ул. „Студентска” № 1, Електротехнически факултет,
9010 гр. Варна, България
Учебно-преподавателска, научноизследователска
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Дати
Заемана длъжност или позиция
Име и адрес на работодателя
Вид на дейността или сферата на
работа

От 1973 г. до 1974 г.
Технолог на цех
КРЗ „Флотски арсенал” - Варна
Производствена

Образование и обучение
Дати
Наименование на придобитата
квалификация

От 4.04.2007г. до настоящия момент
Професор

Основни предмети/застъпени
професионални умения

По научна специалност 02.04.03

Име и вид на обучаващата или
образователната организация

Технически Университет-Варна

Дати
Наименование на придобитата
квалификация

1985г.
Доцент

Основни предмети/застъпени
професионални умения

По научна специалност 02.04.03

Име и вид на обучаващата или
образователната организация

Технически Университет-Варна

Дати

1983 г.

Наименование на придобитата
квалификация

Доктор

Основни предмети/застъпени
професионални умения
Име и вид на обучаващата или
образователната организация
Дати
Наименование на придобитата
квалификация
Основни предмети/застъпени
професионални умения
Име и вид на обучаващата или
образователната организация

По научна специалност 02.04.03
ТУ – Варна
От 1966 г. до 1971 г.
Инженер - специалност „Радиотехника”
Радиотехника
Технически Университет-Варна

Ниво по националната класификация

Висше образование

Дати

От 1955 г. до 1966 г.

Наименование на придобитата
квалификация

Средно образование”

Име и вид на обучаващата или
образователната организация

ІІра Математическа гимназия „П. Берон” – Варна

Ниво по националната класификация

Средно образование

Лични умения и
компетенции
Майчин (и) език (езици)

Български

Чужд (и) език (езици)
Самооценяване
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Разбиране
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Разговор

Писане

Слушане

Европейско ниво (*)

Руски
Английски

Четене

Участие в разговор

Самостоятелно
устно изложение

В2

Ниво на
Ниво на
Ниво на
Ниво на
Ниво на
владеене В2 владеене В2 владеене В2 владеене В2 владеене самостоятелно
самостоятелно
самостоятелно
самостоятелно
самостоятелно

В1

Ниво на
Ниво на
Ниво на
Ниво на
Ниво на
владеене В1 владеене В1 владеене В1 владеене В1 владеене самостоятелно
самостоятелно
самостоятелно
самостоятелно
самостоятелно

(*) Единни европейски критерии за познания по езици

Социални умения и компетенции
Организационни умения и
компетенции

Технически умения и
компетенции
Свидетелство за управление на
МПС
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Опит в координация, управление, администрация на хора, ръководене и изпълнение на
проекти, в това число и международни
Ректор на ТУ - Варна – от 15.09.1999 г. до 20.05.2007 г.
Зам. ректор – от 1995 до 1999 г.
Декан Електротехнически факултет – от 1991 до 1995 г.
Зам. декан Електротехнически факултет – от 1988 до 1991 г.
Зам. директор „Институт по електротехника” – от 1986 до 1988 г.
Научно ръководство на 3 докторанта
Научно ръководство на над 70 научно изследователски разработки
Необходимите за провеждане на научни изследвания в областта на електрониката и
електротехниката, със стаж над 25 години.
Притежавам, категория В
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Допълнителна информация І. Цялостната публикационна и изследователска дейности

 Над 150 публикации
 Над 100 научни и научно приложни разработки
ІІ. Участия
Участия в редакционните колегии на международни списания:
 Acta Universitatis Pontica Euxinus - Chairman of the Journal Editorial Committee – 2002-2008г.
 European Journal of Engineering Education - Member of the Journal Committee – 2003г.÷2006г.
 Industry and Higher Education - Member of the International advisory board – 2003 г.
 Biotechnological equipment – Diagnosis Press- Member of the editorial board, 2006г.
 Letters from the Black Sea – IPS of the BSUN, Bucharest, Honorary Editorial Board, 2004г.
Bulletin of Petroleum-Gas University of Ploiesti, Technical series- Member of the series editorial
board, 2008г.
Участия в научни форуми:
 Международен конгрес МЕЕТ/МАRIND’ 2002 – председател на организационния комитет
 Международен конгрес МЕЕМІ/2005 г. – председател на организационния комитет
 Международен конгрес “Black Sea Universities Network – 2004” – член на международния
организационен комитет
 Национална конференция с международно участие „Електроника 2004” – член на
организационния комитет
 VІІ-а Международна конференция по фундаментални и приложни проблеми на
приборостроенето, информатиката, икономиката и правото. Русия 2004, организатор –
МГАПИ – член на организационния комитет
 Международна конференция „Стратегия качества в промишлености и образования, 2005” –
зам. председател на организационния комитет

2nd. International Conference in Electronic Commerce and Telecommunication, ICETE 2005, UK.
Member of the technical programme committee.
The 2nd International Conference “Science and Technology in the Context of Sustainable
Development”, Petroleum-Gas University of Ploiesti, 4-5 November, 2010, Romania – Member of the
Scientific Committee



Участия в организации и сдружения:
ІЕЕЕ - член
Black Sea Universities Network (BSUN) * - Председател на Управителния съвет, 2006-2008 г.
Съюз по електроника, електротехника и съобщения СЕЕС - почетен член.
Забележка:
Sea Universities Network (BSUN) е асоциация от 112
университета от 11 страни (Грузия, Армения, Азърбейджан,Украйна, Русия, Молдова, Румъния,
Турция, Гърция, Италия,България). BSUN e колективен член на асоциацията на европейските
университети.

* Black

ІІІ. Отличия
2002 г. - University of Abertay Dundee, Scotland – „доктор хонорис кауза”
2004 г. - за заслуги в областта на академичното асоцииране между университетите от
Черноморския регион – Национален „Орден за заслуги” с указ на Президента на Румъния – 939 от
15.11.2004 г.
2005 г. - вписване в „Златната книга на откривателите и изобретателите в България”. 26.04.2005 г.
Патентно ведомство Република България
2005 г. - Награда за наука - Варна – 18.05.2005 г. различни грамоти, дипломи и други отличия
2006 г. – Избран за активен член на международната академия по информатика.

Дата: 07.2010 г.
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