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Технически университет – София, Доцент, 2011г. – СЕГА 
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Технически университет – София, Заместник-декан на ФКСУ 2011-2014 
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• Председател на сдружение „Асоциация Младежко Иновационно и Информационно Общество АБ”  

Научни награди: 

1. Диплома от „Академичната общност по компютърни системи и информационни технологии (АОКСИТ)” за 
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България”  
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4. Награда за финансово подпомагане на международна научна конференция - Computer Science’08. 

5. Грамота от АОКСИТ за награждаване с кристалния ПОЧЕТЕН ЗНАК на Академичната общност за активната 

му дейност като Секретар на Координационния съвет на информационното общество към МС и като председател 

на Младежкото иновационно и информационно общество АБ 

6. Грамота от АОКСИТ за награждаване с КРИСТАЛНИЯ ПРИЗ на международната научна конференция 
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