Europass
автобиография

Лична информация
Фамилия (ии), Собствено Торньова Биянка Любчова
(и) име (на)
Адрес Р. България, 4004 гр. Пловдив, ул.”Георги Кондолов” №3, ап.28
Телефон
Мобилен
0898747259
телефон:
Факс
E-mail btorniova@abv.bg
Националност българка
Дата на раждане 17.07.1961г. гр. Пловдив
Пол женски
Предпочитана длъжност /
Сфера на работа
Трудов стаж 24.03.2016 г. – до момента- Професор по педагогика във Факултет по
Обществено здраве, МУ-Пловдив
07.04.2008 г.- 23.03.2016 - Доцент по педагогика във Факултет по
Обществено здраве, МУ-Пловдив
2000-2008 г. – преподавател в Тракийски университет - Стара Загора,
Медицински колеж – Хасково
1995-1999 – хоноруван преподавател в Медицински колеж – Хасково
2010 г.-до момента хоноруван преподавател в Педагогически факултетПУ «Паисий Хилендарски» - Пловдив
Дати
Заемана длъжност или Професор по педагогика /Теория на възпитанието и дидактика/
позиция Ръководител секция „Медицинска педагогика и психология”, ФОЗ, МУПловдив

Основни дейности и
отговорности
Име и адрес на
работодателя
Вид на дейността или
сферата на работа

Преподавателска и научно-изследователска
Медицински Университет – Пловдив
гр.Пловдив, ул. “Васил Априлов” 15 А
Преподаване в областта на Педагогиката: Теория на възпитанието;
Андрагогия; Дидактика; Педагогика на ранно детство; Превантивна
педагогика; Социална педагогика; Медицинска педагогика; Принципи
и методика на обучението.
Научно-изследователска дейност в същите сфери.

Образование и обучение
Дати 2014 г. Курс за обучение на преподаватели за работа с платформа за
дистанционно обучение по Проект BG051PO001-4.3.04-0035 „Създаване
на ефективно дистанционно електронно базирано обучение“ по
оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“
2013 г. Практически тренировъчен курс за използване на Thomson Reuters
Web of Knowledge platform за електронни ресурси
2011 г. – Придобита специалност по Медицинска педагогика- МУ-София
2006 г. Образователна и научна степен „Доктор” по педагогика, ВАКСофия
Наименование на
придобитата квалификация
Основни
предмети/застъпени
професионални умения
Име и вид на обучаващата
или образователната
организация
Ниво по националната
класификация

педагог
Теория на възпитанието, Дидактика, Педагогика на девиантното
поведение.
СНС по педагогика при ВАК
СУ "Св. Климент Охридски", Факултет по педагогика, гр. София
Научна специалност 05.07.01 Педагогика /Теория на възпитанието и
дидактика/

Лични умения и
компетенции
Майчин (и) език (езици) Български
Чужд (и) език (езици) Руски език, Немски език
Самооценяване
Разбиране
Европейско ниво (*)
Слушане
Четене

Разговор
Участие в Самостоятел
разговор
но устно
изложение
C2
C2
B2
B2
Руски Език
B1
B2
B1
B1
Немски Език
(*) Единни европейски критерии за познания по езици

Писане

C2
B1

Социални умения и Професионални умения за работа в екип.
компетенции Членство в научни дружества: Съюз на учените в България – клон
Пловдив; АПСС /Асоциация на професорите от славянските страни;
Европейски преподавателски комитет по комуникативни умения в
здравеопазването; ЕАРР /Европейска асоциация на педагозите и
психолозите със седалище гр. Виена/; Регионално сдружение по
предучилищно възпитание – Пловдив.

Организационни умения и Организационни умения за преподавателска и административна
компетенции работа.
Технически умения и
компетенции
Компютърни умения и Word, Excel, Power Point.
компетенции

Артистични умения и
компетенции
Други умения и
компетенции
Свидетелство за B, M
управление на МПС
Допълнителна Участие в обучения за квалификация на детски учители в градовете:
информация Пловдив, Велинград, Асеновград

