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АВТОБИОГРАФИЯ 

 

 

 

 

Име: Евгени Симеонов Йорданов 

  Дата и място на 

раждане: 

08.08.1976 г. гр. Добрич, България 

  Семейно положение: Женен с едно дете 

   

Служебен адрес: 

 

Софийски университет „Св.Климент Охридски”, гр. София 

Департамент по спорт 

Катедра “Индивидуални спортове и рекреация” 

София, бул. “Цар Освободител” № 15 

тел. 0888 96 96 00; 0893 39 64 12 

e-mail:evgenibar@abv.bg 

  Домашен адрес: София, ул.”Люлинска скала” №3 

   

Образование: 

 

1991/1995г. Техникум по електротехника и автоматизация, Техник 

1995/2000г. Национална спортна академия „Васил Левски”, 

Учител по физическо възпитание и треньор по тенис, Бакалавър 

2003/2006г. Национална спортна академия „Васил Левски”, Спорт 

за високи постижения - Тенис, Магистър 

2012г. Софийски университет „Св.Климент Охридски”, 

образователна и научна степен „Доктор” по професионално 

направление 1.3 Педагогика на обучението (Методика на 

обучението по физическо възпитание и спорт – Тенис) 

 

специалност: Физическо възпитание и спорт 

специализация: Тенис 

   

Професионално 

развитие:   

 

2002/2005 г. Треньор по тенис, Тенис клуб „Септември” 

2003/2004 г. Учител по физическо възпитание, 35 СОУ „Добри 

Войников” 

2003/2005 г. Воден спасител, Почивна база на Министерски съвет, 

Слънчев бряг 

2003/2005 г. Хоноруван преподавател към катедра „Спорт”, 

Университет за национално и световно стопанство 

2004/2005 г. Учител по физическо възпитание, 73 СОУ 

„Владислав Граматик” 

От 2006 г. Преподавател по физическо възпитание и спорт – 

Тенис, Департамент по спорт СУ „Св.Климент Охридски” 

От 2012 г.  Председател на Тенис клуб „Winner - Софийски 

университет” 

От 2013 г. Председател на техническа комисия „Тенис” към 

Асоциация за университетски спорт- АУС „Академик” 
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Академично развитие:

  

2003/2005 г. Университет за национално и световно стопанство- 

Хоноруван преподавател 

2006 г. СУ „Св.Климент Охридски” – София 

2006 г.- Асистент 

2008 г.- Ст.Асистент 

2010 г.- Гл.Асистент  

 2011г.- Докторант на свободна аспирантура към катедра 

„Индивидуални спортове и рекреация”, Департамент по спорт 

2012 г.– Образователна и научна степен „Доктор” 

2015 г. – Научно звание „Доцент” 

  Ръководени занятия по 

учебни дисциплини: 

Тенис, Ски, Гребни спортове, Теория на спортната подготовка, 

Спортна подготовка- съвременни тенденции и подходи 

 

  Заглавие на 

дисертацията: 

“Изследване на модел за усъвършенстване на обучението по тенис 

на студентите от СУ „Св.Климент Охридски”  

  Публикации: Монографии: 1 бр. с общ обем от 156 стр. 

Статии: 4 бр. с общ обем от 28 стр. 

Доклади: 21. бр. с общ обем от .104стр. 

  Участие в научни 

форуми и 

изследователски 

проекти: 

18бр.  

 

  Ръководени дипломанти:  

  Ръководени докторанти: гл. асистент Радослав Бисеров Костадинов,д-р 

  
Езици за комуникация: Английски, Руски 

 

 

  

София, 28.10.2017 г.  

 


