
 
АВТОБИОГРАФИЯ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ЛИЧНА ИНФОРМАЦИЯ
 

Име  ХАДЖИЕВА ЕЛЕНА ЛЮБОМИРОВА 
Адрес  ул. “Ст. Караджа” № 12, вх. Б, гр. София, 1000, България  

Телефон  987-61-63 
E-mail  elena@slav.uni-sofia.bg 

 

Дата на раждане  30. 03. 1957 
 
 

ТРУДОВ СТАЖ
 

• Дати (от-до)  2005 ръководител на Втора катедра по български език, ФСлФ, 
СУ “Св. Климент Охридски” 
 2005 доцент 

 1993-2004 главен асистент 
1991-1993 старши асистент 
1986-1991 редовен асистент 

• Име и адрес на 
работодателя •Вид на 

дейността или сферата на 
работа

 СУ “Св. Климент Охридски”, бул. “Цар Освободител” №15, София, 
1504 
образование и научна дейност 

• Заемана длъжност  доцент 
• Основни дейности и 

отговорности
 преподавателска и научна дейност 

 
 

ОБРАЗОВАНИЕ И 
ОБУЧЕНИЕ

 
• Дати (от-до)  1995 придобита научна  и образователна степен доктор  

1979 магистър по българска филология 
1975 средно образование ЕСПУ “А. С. Пушкин” с преподаване на 
руски език, София 

 
 
ПРЕПОДАВАТЕЛСКИ ОПИТ
 
• Дати (от-до)  
• Учебно заведение: СУ “Св. 
Климент Охридски” 
• Факултет/Департамент – 
Факултет по славянски 
филологии, Катедра 

  
 
 
 
1986-1987 – семинарни упражнения по синтаксис на съвременния 
български език за бакалаври от специалността Българска филология, 
ФСлФ, СУ 

  



Български език  
• Курсове 
 
Учебно заведение: МГУ 
“Ломоносов” 
 
• Учебно заведение: СУ “Св. 
Климент Охридски” 
• Летен семинар по 
български език и култура” 
• Курсове 
 
• Учебно заведение: СУ “Св. 
Климент Охридски” 
• Факултет/Департамент – 
ФСлФ, Катедра Български 
език като чужд 
• Курсове 
 
• Учебно заведение: СУ “Св. 
Климент Охридски” 
• Факултет/Департамент – 
Факултет по славянски 
филологии, Катедра 
Български език като чужд 
• Курсове 
 

 
 
 
 
1987-1991 – лектор по съвременен български език в МГУ “Ломоносов” 
 
 
1992 - 1993 –  ръководител на практическия курс по български език в 
Летния семинар по български език и култура 
 
 
 
 
1994 – 1996 – лекционен курс “Съвременен български език и 
стилистика”, специалност Книгоиздаване, ФЖМК, СУ  
 
 
 
 
 
1992 – Съвременен български език (начално обучение и за напреднали) 
1992 – лекционен курс – референт-преводачи “Синтаксис на 
съвременния български език” за студентите чужденци от 
специалностите в Юридическия факултет към Катедра Български език 
като чужд, ФСлФ, СУ “Св. Климент Охридски”, редовно обучение 
 

 
 

ДРУГИ ЕЗИЦИ
 

  АНГЛИЙСКИ ЕЗИК 
• Четене  отлично 
• Писане  добро 

• Разговор  добро 
 

  РУСКИ ЕЗИК 
• Четене  отлично 
• Писане  отлично 

• Разговор  отлично 
 

  


