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ТВОРЧЕСКА  АВТОБИОГРАФИЯ  
 

 

ЛИЧНИ ДАННИ 

Име  СЛАВЕЯ ГЕНЧЕВА ЖЕЛЯЗКОВА 
Адрес  Служебен адрес: бул. „Княз Борис I” 77  

Икономически университет – Варна  

Катедра „Статистика и приложна математика”  

Телефон  0882164644 

E-mail  sjeliazkova@ue-varna.bg 

 

ОБРАЗОВАНИЕ 
  

Период  1987-1992  
Име на обучаващата 

организация 

 ВИНС 

Придобита степен  Специалност “Социално-икономическа информация” 

Среден успех: 5,93 

Защита на дипломна работа: 6,00 

  Висше образование (с права на магистър) 
 

ПРОФЕСИОНАЛНО 

РАЗВИТИЕ 
  

Период  1993 г. – сега 
Организация  Икономически университет – Варна  

Заемана позиция 

 

 Преподавател в катедра „Статистика и приложна 
математика“ 

 

 

ПРЕПОДАВАТЕЛСКА 

ДЕЙНОСТ 
 

Преподавани 

 дисциплини 

 Въведение в статистиката 

Икономическа статистика 

Икономическа и финансова статистика 

Финансова статистика 

Извадкови изследвания 

Статистика на туризма 

Въведение в иконометрията 

Анализ на връзки и зависимости 

Иконометричен анализ 

Конюнктурни проучвания 

Финансова иконометрия 

Статистически изследвания 

 

Работа със студенти  Научно ръководство на дипломанти 
и докторанти   
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Международна 

преподавателска дейност 

  

Септември 2004 г.  

Преподавателската мобилност по линия на програмата 
Еразъм в Universite de la Mediterranee (Aix-Marseille), 

Aix en Provence, France.  

Модул от лекции (8 академични часа) по 
“Иконометрично моделиране на финансови временни 

редове” 

   

Друга   

преподавателска   

работа 

 

  

 

НАУЧНО-

ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКА 

РАБОТА 
 

Области на  

научни интереси 

  Финансова иконометрия 

Панелна иконометрия  

 

 

   

Брой публикации   Общо 32 публикации: 
(общо и по видове)1    10 статии 

    15 научни доклада 
    участие в 7 учебни помагала 

Участие в научно-    

изследователски проекти 

 

 

 

   

СТИПЕНДИИ, 
СПЕЦИАЛИЗАЦИИ, 

ОБУЧЕНИЯ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2013/2014  

Завършени курсове за повишаване на компетенциите: 

 Повишаване на езиковите компетенции по 
английски език на ниво B2; 

 Повишаване на езиковите компетенции по 

английски език на ниво С1; 

 Подобряване на уменията за преподаване на 
чужд език (английски език) 

 

Юни 2001 г. 

Лятно училище по приложна статистика и 
иконометрия, Созопол- на английски език 

Завършен курс по "Модерни подходи при 

преподаването и демографските изследвания в райони 
с етнически малцинства" 

 

                                                 
1
 Пълен списък на публикациите се прилага отделно. 
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Юни 2000 г. 

Лятно училище по приложна статистика и 

иконометрия, Созопол- на английски език 

Завършен курс по "Анализ на динамични редове и 
прогнозиране" 

 

02.02.1998 г. - 26.06.1998 г.  

Университет в гр. Лестър, Великобритания по проект 

на програма TEMPUS JEP 9543-95 “Публичните 
финанси в трансформиращата се икономика” 

Положени изпити по: 

• Модерни подходи в приложната иконометрия 

• Временни редове и прогнозиране  

• Публични финанси 

• Английски език 

• Английско произношение 

 

Юли-август 1994 г. 

Лятно училище по икономика, Олщин, Полша 

Положени изпити по: 

• Международни финанси 

• Международна търговия 

 

Юли-август 1993 г. 

Лятно училище по икономика, Олщин, Полша 

Положени изпити по: 

• Микроикономика 

• Макроикономика 

ЧЛЕНСТВО В НАУЧНИ-    

ОРГАНИЗАЦИИ    

    

    

    

 

 

ЧУЖДИ ЕЗИЦИ 
  Английски, испански и руски 
 

 

  

   

ДРУГИ 

ПРОФЕСИОНАЛНИ 

ПОСТИЖЕНИЯ 
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