ПРОФЕСИОНАЛНА
АВТОБИОГРАФИЯ
ЛИЧНИ ДАННИ
Име
Адрес
Телефон
E-mail

Веселина Максимова Колева
Варна, бул. „Княз Борис I” 77
0882 164 614
v_maximova@ue-varna.bg

ОБРАЗОВАНИЕ
Период
Име на обучаващата
организация
Научна специалност
Придобита степен

2006 – 2013 година, обучение по докторантска програма
Икономически Университет - Варна

Период
Име на обучаващата
организация
Специалност

1991 – 1996 г.
Икономически Университет - Варна

Придобита степен

Социално управление
Образователна и научна степен „доктор”, диплома № 052/ 21.04.
2015 г.
Тема на дисертационния труд: „Устойчивост на конкурентното
предимство на организацията (на примера на
млекопреработвателните предприятия в България)”

Маркетинг и мениджмънт
Счетоводство и контрол, втора специалност
магистър

ПРОФЕСИОНАЛНО
РАЗВИТИЕ

Период
Организация
Заемана позиция

1998 - понастоящем
Икономически Университет – Варна
главен асистент

Основни отговорности

научноизследователска и преподавателска дейност

Период
Организация
Заемана позиция
Основни отговорности

1997- 2001
Актив Експо ООД, Варна

Период
Организация
Заемана позиция

управляващ съдружник
подготовка, организиране и участие във вътрешно – фирмени
обучения, оценка и подбор на персонал, посредничество по
наемане на персонал

1996- 1997
Дворец на културата и спорта – Варна
специалист реклама

Основни отговорности

комуникация с медиите за популяризиране на събитията,
домакинствани от ДКЦ, привличане на рекламодатели за събития,
участие в организирането на културни прояви и търговски изложения

ПРЕПОДАВАТЕЛСКА
ДЕЙНОСТ

Преподавани
дисциплини

„Теория на управлението”, „Планиране и прогнозиране”, „Бизнес
анализи”, „Стратегическо управление” (2004- 2005 год.),
„Управленски контрол” (2003- 2004 год.)

Работа със студенти

▪ ръководство на дипломни работи, рецензиране на дипломни работи;
▪ ръководство на практическо обучение;
▪ работа със студенти по разработване на бизнес планове, част от
които са представени в ежегодните прегледи на студентската
научна дейност

Друга преподавателска
работа

▪ участие в разработването на учебници и учебни помагала по
„Теория на управлението” (учебник), „Планиране и прогнозиране”
(учебник и учебно помагало), „Стратегическо управление” (учебно
помагало);
▪ разработване на задачи и казуси по преподаваните дисциплини;
▪ разработване на лекционен курс по „Бизнес анализи” и части от
лекционен курс по „Теория на управлението”

НАУЧНОИЗСЛЕДОВАТЕЛСКА
РАБОТА

Области на
научни интереси

Участие в научноизследователски проекти

СПЕЦИАЛИЗАЦИИ,
ОБУЧЕНИЯ

управленска диагностика, организационна теория, конкурентни
предимства на организациите, бизнес планиране, управленски
контрол
▪ реализиране на проект на тема „Диагностика на възможностите на
организацията за създаване на устойчиви конкурентни предимства”
(2011- 2013 г.), НП-54/2011, финансиран за сметка на субсидия от
Държавния бюджет
▪ участие в научно- приложен проект на тема „Конкурентна динамика
(организационно- управленски аспекти)”, НП-2/ 2008, ръководител
на проекта проф. д-р А. Станчева (2008- 2010 г.)

▪ обучение в курс „Подобряване на уменията за презентация на чужд
език (английски), октомври- ноември 2014, Икономически
университет
▪ обучение в курс „Повишаване компетенциите по комуникация на
английски език”, октомври- ноември 2013, Икономически
университет
▪ курс по Business English, сертификат от English Academy за ниво на
владеене В2, 2012 г.

ЧУЖДИ ЕЗИЦИ
Английски език, ниво на владеене:
разбиране – В2 , говорене – В2, писане – В2
Руски език, ниво на владеене:
разбиране – В2 , говорене – A2, писане – A2

ТЕХНИЧЕСКИ УМЕНИЯ И

MS Office, SPSS

КОМПЕТЕНЦИИ

СВИДЕТЕЛСТВО ЗА
УПРАВЛЕНИЕ НА МПС

категория B

ПРИЛОЖЕНИЯ
ПРИЛОЖЕНИЕ 1:

ПО- ВАЖНИ ПУБЛИКАЦИИ

УЧАСТИЕ В СТУДИЯ/ МОНОГРАФИЯ


„Подходът „конкурентна динамика” (управленско виждане за конкурентното поведение
на фирмите)”, студия, в съавторство с А. Станчева, Д. Добрев, Годишник на ИУ, том 82,
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Условия за устойчивост на конкурентното предимство на организацията// сп.
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 Планиране и прогнозиране (учебник) – в съавторство с Добрин Добрев, Катя Владова, Илиан
Минков, издателство „Наука и икономика”, ИУ-Варна, 2014
 Планиране и прогнозиране” (учебно пособие) – в съавторство с Добрин Добрев, Цвета Зафирова,
Катя Владова, Илиан Минков, издателство „Наука и икономика”, ИУ-Варна, 2009
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