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Е В Р О П Е Й С К И  

Ф О Р М А Т  Н А  

А В Т О Б И О Г Р А Ф И Я  

 

 
 
 

       

Име  ВЕСЕЛА ПЕТРОВА СТЕФАНОВА 

Адрес  УЛ. БРАТЯ СВЕЩАРОВИ 4, ПЛОВДИВ 4000, БЪЛГАРИЯ 

Телефон  0888656232 

Факс   

E-mail  vesela_st@yahoo.com, Vesela.Stefanova@mu-plovdiv.bg  

 

Националност  българска 
 

Дата на раждане  27.04.1973 

 

 

ТРУДОВ СТАЖ 
  

• Дати (от-до)  2017-            ДОЦЕНТ 

2015- 2017-Асистент 

2011–2015 -Главен асистент 

2007-2011-Старши асистент  

2004-2007-Асистент 

1999-2004 Стоматолог  

• Име и адрес на работодателя  Медицински университет-Пловдив, Факултет по дентална медицина, бул. Христо Ботев 3 

• Вид на дейността или сферата на 
работа 

 Хабилитиран преподавател във висше училище 

• Заемана длъжност  Доцент 

• Основни дейности и отговорности  Изнася лекции на студенти на английски език, ръководител на предклинични и клинични 
упражнения на студенти по дентална медицина на български и английски език  и 
отговорник по НИД в Катедра Оперативно зъболечение и ендодонтия, сертифициран 
вътрешен одитор по качество на обучението в  МУ-Пловдив 

 
 

ОБРАЗОВАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ 
 

• Дати (от-до)  1987-1992 

• Име и вид на обучаващата или 
образователната организация 

 ГПЧЕ Проф. Д-р Асен Златаров, Хасково 

ЛИЧНА ИНФОРМАЦИЯ 

mailto:vesela_st@yahoo.com
mailto:Vesela.Stefanova@mu-plovdiv.bg
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• Основни предмети/застъпени 
професионални умения 

 Английски език 

• Наименование на придобитата 
квалификация 

  

• Ниво по националната 
класификация (ако е приложимо) 

 Средно образование 

 
• Дати (от-до)  1992-1998 

• Име и вид на обучаващата или 
образователната организация 

 Медицински университет-Пловдив 

• Основни предмети/застъпени 
професионални умения 

 стоматология 

• Наименование на придобитата 
квалификация 

 Магистър-стоматолог 

• Ниво по националната 
класификация (ако е приложимо) 

 Висше образование 

 
• Дати (от-до)  2004-2006 

• Име и вид на обучаващата или 
образователната организация 

 Медицински университет-Пловдив 

• Основни предмети/застъпени 
професионални умения 

 Оперативно зъболечение и ендодонтия 

• Наименование на придобитата 
квалификация 

 Специалност по Оперативно зъболечение и ендодонтия 

• Ниво по националната 
класификация (ако е приложимо) 

 специалист 

 
 

• Дати (от-до)  2011-2013 

• Име и вид на обучаващата или 
образователната организация 

 Медицински университет-Пловдив 

• Основни предмети/застъпени 
професионални умения 

 Обществено здраве и здравен мениджмънт 

• Наименование на придобитата 
квалификация 

 магистър 

• Ниво по националната 
класификация (ако е приложимо) 

 Висше образование 

 
 
 

• Дати (от-до)  2013-2016 

• Име и вид на обучаващата или 
образователната организация 

 Медицински университет-Пловдив 

• Основни предмети/застъпени 
професионални умения 

 Образователна и научна степен по Докторска програма 

Терапевтична стоматология 

• Наименование на придобитата 
квалификация 

 Доктор по Терапевтична стоматология 

• Ниво по националната 
класификация (ако е приложимо) 

 Доктор 
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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 
 

  английски език                               руски език                                италиански език 

• Четене  отлично                                              добро                                                   основно 

• Писане  отлично                                              добро                                                   основно 

• Разговор  отлично                                              добро                                                   основно 

 

СОЦИАЛНИ УМЕНИЯ И 

КОМПЕТЕНЦИИ 
Съвместно съжителство с други 

хора в интеркултурно обкръжение, в 
ситуации, в които комуникацията и  

екипната работа са от съществено 
значение (например в културата и 

спорта) и др. 

 ОТЛИЧНА КОМУНИКАТИВНОСТ И ЛИДЕРСКИ КАЧЕСТВА, СПОСОБНОСТ ЗА РАБОТА В КОЛЕКТИВ И 

ИНТЕРКУЛТУРНА СРЕДА, ВЪЗМОЖНОСТ ЗА ВЗЕМАНЕ НА РЕШЕНИЯ И ПОЕМАНЕ НА ОТГОВОРНОСТ 

 

ОРГАНИЗАЦИОННИ УМЕНИЯ И 

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. 

 ОТЛИЧНИ ОРГАНИЗАЦИОННИ УМЕНИЯ ЗА КООРДИНАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ НА ХОРА. РЪКОВОДИТЕЛ И 

ВОДЕЩ ИЗСЛЕДОВАТЕЛ НА НАУЧНИ ПРОЕКТИ 

 

ТЕХНИЧЕСКИ УМЕНИЯ И 

КОМПЕТЕНЦИИ 
Работа с компютри, със специфично 

оборудване, машини и др. 

 РАБОТА С КОМПЮТЪР И ВИСОКОТЕХНОЛОГИЧНА ТЕХНИКА (НАПР. ДЕНТАЛЕН ЛАЗЕР, ЛАЗЕР-ДОПЛЕР) 

 

АРТИСТИЧНИ УМЕНИЯ И 

КОМПЕТЕНЦИИ 
Музикални, писмени, дизайнерски и 

др. 

 МУЗИКАЛНИ УМЕНИЯ-ПЕЕНЕ 

 

ДРУГИ УМЕНИЯ И КОМПЕТЕНЦИИ 
Компетенции, които не са споменати 

по-горе. 
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СВИДЕТЕЛСТВО ЗА УПРАВЛЕНИЕ 

НА МПС 

 да 

 

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ  2021 Еразъм + мобилност с цел преподаване в Université de Montpellier, France 

2020 Adjunct Professor BAU University, Istanbul, Turkey 

2015 Еразъм + мобилност с цел преподаване в Istanbul Aydin University, Turkey 

2014 Еразъм мобилност с цел преподаване в University RJC, Madrid, Spain 

2013, 2014, 2018  Сертифициран курс Health Technology Assessment 

2013, 2016 Сертифициран курс на SGS  

2013 Сертифициран курс на Dentsply Maillefer (Switzerland) Train the trainer ProTaper NEXT 
System и  GuttaCore 

2009 Сертифициран курс на Fotona, Словения, за работа с Er:YAG, Nd:YAG дентален 
лазер 

2005 Педагогически курс, Медицински университет-Пловдив 

2001 Интензивен курс по италиански език 
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ПРИЛОЖЕНИЯ   

 

Доц. Д-р Весела Петрова Стефанова е родена на 27.04.1973 г. в гр. Хасково. През 

1992 г. завършва ГПЧЕ”Проф. Д-р Асен Златаров”, гр. Хасково, английски език с пълно 

отличие. Още по време на гимназиалното си образование развива интересите си в 

областта на биологията. Класира се на национален кръг на олимпиада по „Генетика”. 

Висшето си образувание получава през периода 1992–1998  г. в Медицински 

университет-Пловдив, магистър-стоматолог. Още като студент проявявя афинитет към 

терапевтичното зъболечение. След дипломирането си работи като стоматолог в частна 

практика и с договор към НЗОК. През 2004 г. е назначена на длъжност „асистент” след 

конкурс в Катедра Оперативно зъболечение и ендодонтия, ФДМ, МУ-Пловдив. През 

2006 полага успешно изпит за придобиване на специалност ОЗЕ. От 2007 година е 

старши, а през 2011 г. става главен асистент до 2015 (поради настъпилата промяна в 

нормативните разпоредби). През 2005 г. преминава педагогически курс в МУ, Пловдив, а 

през 2009 г.-сертифицирано обучение за работа с Er:YAG и Nd:YAG дентални лазери 

(Фотона, Любляна, Словения). През 2013 г. завършва магистратура по Обществено 

здраве и здравен мениджмънт във ФОЗ, МУ-Пловдив.  

Зачислена е като докторант на самостоятелна подготовка за придобиване на ОНС 

„Доктор” през 2013 г., която успешно защитава през 2016 г. 

През 2017 г. се хабилитира и заема длъжност “Доцент”.  

Доц. Д-р Стефанова води предклинични и клинични упражнения, изнася лекции 

на студенти по ОЗЕ на български и английски език във ФДМ, Пловдив, 

квалификационни курсове по програмата за СДО на МУ, Пловдив. От 2020 г. е 

ангажирана с теоретичната подготовка и изнася лекциите в модулите ЗБУТ, 

Предприемачество и Икономика в ЦПО на МУ-Пловдив на професионална квалификация 

«Асистент на лекаря по дентална медицина». През 2021 г. е назначена за Методичен 

експерт в съшото направление на ЦПО, МУ-Пловдив.  Активно развива факултативно 

обучение като ръководител на студентски кръжоци. Участва в наши и чуждестранни 

научни форуми, осъществява публикационна дейност. Автор и съавтор е на 

пълнотекстови научни публикации в наши и чуждестранни издания и има цитирания в 

списания с IF. Изнася орални презентации и представя постери на форуми в България и 

чужбина. Работи като участник, водещ изследовател и е научен ръководител на вътре 

университетски научно-изледователски проекти и докторанти. Включена е в авторския 

колектив за написването на учебно помагало, тестове на български и английски 

(интерактивни), монография. Единстевн автор е на самостоятелна монографя на 

английски език: Laser Light for Diagnostics and Treatment in Operative Dentistry and 

Endodontics. Изготвя рецензии за Folia Medica, CED-IADR, Сборник научни трудове-СУБ 

и списание Physiology&Behavior (Elsevier), JIMAB и др. Член е на редакционната колегия 

на Aydin Dental (Journal of the Faculty of Dentistry, Istanbul Aydin University). От 2020 г. 

доц. Стефанова е секционен редактор за дентална медицина на научното списание Folia 

medica. През ноември 2016 г. д-р Стефанова е назначена за отговорник по НИД в Катедра 

Оперативно зъболечение и ендодонтия. 

След сертификационен курс на SGS през 2013 г. (и 2016 г.) става вътрешен одитор 

на МУ-Пловдив, през 2013, 2014, 2018 преминава курс Health Technology Assessment, а 
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през 2013 в Dentsply Maillefer (Switzerland) курс Train the Trainer за ProTaper NEXT 

System и  GuttaCore, “Academic communication” квалификационен курс по педагогическо 

общуване към ДЕСО, МУ – Пловдив, 20 часа, водещ: Джеймс Олдън, декември 2013 – 

януари 2014. 

През 2014 г. осъществява Еразъм мобилност с цел преподаване в University RJC, 

Madrid, Spain, през 2015 г.- Еразъм + мобилност с цел преподаване в Istanbul Aydin 

University, Turkey, през 2021 г. Еразъм + мобилност с цел преподаване в Université de 

Montpellier, France. Ангажира се с обучението на чуждестранни студенти във ФДМ по 

същата обменна програма. 

Доц. Д-р Стефанова е секретар на секция „Дентална медицина” на СУБ-Пловдив, 

от учредяването и през 2015 г., членува още в БЗС, БНДДМ, ISLD и IADR. Участва в 

организационния комитет на Източноевропейските и национални конференции за редки 

болести и в научния комитет на ежегодната Международна Дентална Лазерна Академия. 

От 2020 г. доц. Стефанова е избрана за Adjunct Professor на BAU University, 

Istanbul, Turkey. 

Доц. Д-р Весела Стефанова е омъжена и има две деца. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


