Europass - životopis
Osobní údaje
Příjmení / Jméno
Adresa

Ilya Rudomilov
Terronská 6, 160 00 Praha 6 (Česká republika)

Mobilní telefon

+420 721 404 909

E-mail

ilya@rudomilov.ru

Státní příslušnost
Datum narození
Pohlaví

Rusko
22/10/1986
Muž

Pracovní zkušenosti
Období

10/2003 - 06/2004

Povolání nebo vykonávaná funkce

PHP4-programátor

Hlavní pracovní náplň a oblasti
odpovědnosti
Název/jméno a adresa zaměstnavatele

Období
Povolání nebo vykonávaná funkce
Hlavní pracovní náplň a oblasti
odpovědnosti
Název/jméno a adresa zaměstnavatele

Období
Povolání nebo vykonávaná funkce
Hlavní pracovní náplň a oblasti
odpovědnosti
Název/jméno a adresa zaměstnavatele

Období
Povolání nebo vykonávaná funkce
Hlavní pracovní náplň a oblasti
odpovědnosti

Název/jméno a adresa zaměstnavatele

Formalizace úkolů, vývoj webových aplikací
Grafix Design
Pijpa bulvar, 9-288, 683006 Petropavlovsk-Kamčatský (Rusko)
07/2006 - 07/2007
Redaktor oddělení internetových technologií
- Analýza trhu technologií Internet, Internet-projekty
Webplanet
Ostapovský projezd, 29/27, 109316 Moskva (Rusko)
02/2007 - 09/2009
Technický ředitel
- Rozvojová strategie pro vývoj softwarových produktů v oblasti internetu a intranetu
- Rozvoj koncepce softwaru
Termit Studio Ltd.
Polenova ul., 18, 664007 Irkutsk (Rusko)
07/2008 - 09/2009
Computer systems designer and analyst
- Formalizace úlohy s pomocí internetových a intranetových technologií
- Hledání řešení problémů
- Příprava technické dokumentace projektu
- Správa klíčových fází vývoje softwaru
Center of Web-solutions
Sovětskaja, 3B, 664047 Irkutsk (Rusko)

Vzdělání, odborná příprava a
školení
Období
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Dosažená kvalifikace

Inženýr výpočetní techniky

Hlavní předměty / profesní dovednosti

- Cizí jazyk v oblasti prof. komunikací (angličtina v oblasti IT)
- Sítě elektron. počítačů a telekomunikace
- Elektrotechnika a elektronika
- Systémové programové zabezpečení
- Databaze

Název a typ organizace, která poskytla
vzdělání, odbornou přípravu či kurz

Irkutská státní technická univerzita
Lermontova ul., 83, 664074 Irkutsk (Rusko)

Období

09/2009 - 06/2010

Hlavní předměty / profesní dovednosti

- Čeština

Název a typ organizace, která poskytla
vzdělání, odbornou přípravu či kurz

Ústav jazykové a odborné přípravy, Univerzita Karlova v Praze
Jiřího náměstí 1/I, 290 36 Poděbrady (Česká republika)

Období
Dosažená kvalifikace
Název a typ organizace, která poskytla
vzdělání, odbornou přípravu či kurz

09/2010 →
Ph. D. student
České vysoké učení technické v Praze
Zikova 4, 166 36 Praha 6 (Česká republika)

Schopnosti, znalosti a
dovednosti
Mateřský jazyk

ruština

Další jazykové znalosti

Porozumění

Sebehodnocení

Poslech

Evropská úroveň (*)

čeština
angličtina
němčina

Další schopnosti, znalosti a dovednosti

Mluvení
Čtení

Ústní interakce

Psaní

Samostatný ústní
projev

C1 zkušený uživatel C1 zkušený uživatel C1 zkušený uživatel C1 zkušený uživatel C1 zkušený uživatel
B2

samostatný
uživatel

C1 zkušený uživatel B2

samostatný
uživatel

C1 zkušený uživatel B2

samostatný
uživatel

uživatel základů
uživatel základů
uživatel základů
uživatel základů
uživatel základů
A1
A1
A1
A1
jazyka
jazyka
jazyka
jazyka
jazyka
(*) Společný evropský referenční rámec pro jazyky
A1

- Více než 20 osobních webových projektů
- Vášeň pro fotografování, žurnalistiku, cyklistiku

Doplňující informace Granty:
- Grant Vyšehrádského fondu, 2011/12 (Bratislava, Slovensko)
- Studentské grantové soutěž ČVUT v roce 2011 a 2012 (Praha, Česka republika)
Ceny:
- Laureát ceny prezidenta RF "Na podporu talentované mládeže". 2007/2008 a 2008/2009: 3. místo v
studentské soutěži software. (Moskva, Rusko).
- Cena za významný přínos k rozvoji internetu na Dálném východě, 2009 (Vladivostok, Rusko).
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