
Кратка автобиография  
на проф. Красен Стефанов 

 

Роден съм на 15.12.1957 г. Завършил съм средно образование в математическа гимназия 

гр. Габрово през 1975 г. и висше образование в СУ – ФМИ през 1982 г. През 1995 г. получих 

докторска степен по информатика, а през 1998 г. и магистърска степен по образователни 

технологии от Университета в Твенте, Холандия. Специализирал съм във водещи 

университети – Университет на Амстердам, Университет в Бирмингам, Университет за 

отворено и електронно обучение в Холандия.  

В настоящия момент съм професор във Факултета по математика и информатика при СУ „Св. 

Климент Охридски“, ръководител на център по технологии на информационното общество 

към СУ-ФМИ и ръководител на лаборатория "Информационно обслужване" във ФМИ. 

Ръководител съм на магистърска програма "Разпределени системи и мобилни технологии" 

във ФМИ - една от най-успешните магистърски програми, както във ФМИ, така и в СУ с над 

70 студенти годишно. От 2012 г. съм председател на Общото събрание на ФМИ. Имам 

значителен административен и управленски опит в СУ "Св. Климент Охридски" като 

директор на университетския изчислителен център от 2004 до 2013 г. и ръководител на 

катедра “Информационни Технологии” от 2007 до 2016 г. 

Имам близо 100 публикации с над 300 цитирания. Член съм на програмни комитети на 

8 международни конференции и оценител в 6 международни списания. Национален 

представител съм в IFIP TC 8. 

От 2002 г. съм експерт-оценител на проекти към Европейската Комисия - за Шеста и Седма 

рамкови програми и за програмата за продължаващо обучение през целия живот в областта 

на електронното обучение и електронно съдържание към ЕК. Имам продължителен и 

успешен опит в разработване, управление и изпълнение на повече от 20 национални и 

международни проекта, включително и на изключително успешни мащабни международни 

проекта в областта на електронното обучение по 6 и 7 рамкови програми на ЕС и програмата 

Хоризонт 2020. За периода 2009-2014 г. съм отличен като един от водещите учени и 

изследователи в СУ. 

Председател съм на Националния комитет за провеждане на олимпиади и състезания за 

ученици в областта на ИТ и национален експерт към МОН в направленията, свързани с 

формиране на национални политики при използване на ИКТ, обучение на учители, 

използване на ИКТ в образованието, създаване на национални стандарти и програми за 

обучение в средното училище по ИКТ.  

Имам награди от МОН за разработването на курсове за електронно обучение с особено 

високо качество и от Сиско системс за особени постижения в развитието на образованието 

в областта на компютърните мрежи.  


