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КРАТКА АВТОБИОГРАФИЯ 

 

ЛИЧНА ИНФОРМАЦИЯ 
 

Име  ХАДЖИЕВ, ВЕСЕЛИН ИВАНОВ 

Адрес  гр. Варна, България 

E-mail  v_hadjiev@ue-varna.bg 

 

 

ТРУДОВА ЗАЕТОСТ 
 

• Дати (от-до)  2011-2019 

• Име и адрес на работодателя  Икономически университет – Варна, бул. «Княз Борис І» 77, 9002, гр. Варна 

• Заемана длъжност  Зам. Ректор по НИД 

 

• Дати (от-до)  2007-2016 

• Име и адрес на работодателя  Икономически университет – Варна 

• Заемана длъжност  Ръководител катедра 

 

• Дати (от-до)  1984- 

• Име и адрес на работодателя  Икономически университет – Варна 

• Заемана длъжност  Професор (2015), Доцент (2002), гл. асистент (1993), ст. асистент (1987), асистент 
(1984) 

• Дати (от-до)  1984 - 1984 

• Име и адрес на работодателя  Териториален информационно-изчислителен център - Варна, бул. “Сливница” № 191, 
9020, гр. Варна 

• Заемана длъжност  Програмист 

 

• Дати (от-до)  1982 – 1984 

 

• Име и адрес на работодателя  Автокомбинат-Ямбол, ул. “Търговска” №1, 8600, гр. Ямбол 

• Заемана длъжност  Програмист 

 

ОБРАЗОВАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ 
 

• Дати (от-до)  1993-1998 

• Име и вид на обучаващата или 
образователната организация 

 Икономически университет – Варна 

• Наименование на придобитата 
квалификация 

 Доктор, специалност  05.02.06 “Статистика и демография” 

 



 Page 2 

 

• Дати (от-до)  1977-1982 

• Име и вид на обучаващата или 
образователната организация 

 Висш  институт за народно стопанство «Димитър Благоев», гр. Варна 

• Наименование на придобитата 
квалификация 

 Бакалавър и магистър, първа квалификация “Икономист по обработка на данни”, втора 
квалификация “Правоспособен преподавател по икономически дисциплини” 

 

• Дати 

  

2010 

• Обучаваща организация  Министерство на образованието, младежта и науката, проект «Повишаване 
квалификацията на преподаватеите във висшите училища» 

• Наименование на придобита 
квалификация 

 Специализация по «Информационни технологии» 

 

• Дати  2000 

• Обучаваща организация  Лятно международно училище по приложна статистика и иконометрия (ASESS), Созопол 

• Наименование на придобита 
квалификация 

 Специализация по «Анализ на динамични редове» 

   

• Дати   1991 

• Обучаваща организация  Национален статистически институт, София 

• Наименование на придобита 
квалификация 

 Специализация по «Система на националните сметки» 

 
 

  

• Дати   1989 

• Обучаваща организация  Московски икономико-статистически институт (МЭСИ), Москва, Русия 

• Наименование на придобита 
квалификация 

 Специализация по «Приложен регресионен анализ» 

 
 

  

• Дати   1985-1986 

• Обучаваща организация  Институт за чуждестранни студенти, София 

• Наименование на придобита 
квалификация 

 Специализация по «Бизнес английски» 

 

• Дати  

  

1983 

• Обучаваща организация  ДСО “Изот”, Комбинат “Оргтехника”, Силистра 

• Наименование на придобита 
квалификация 

 Програмист на миникомпютри 

 
УЧАСТИЕ В ПРОГРАМИ И 

ПРОЕКТИ/ЗАЕТОСТ ПО ТЯХ 
  

 

 

Тема: 

 

Длъжност: 

 

Тема: 

 

 

Длъжност: 

  

Проект BG051PO001-3.3.06-0010 „Качеството на обучението на докторанти и 
постдокторанти-социална отговорност на университет и бизнес“, Оперативна програма 
„Развитие на човешките ресурси“, срок за изпълнение 2013-2015 г. 

Ръководител на проект 

 

Проект BG051PO001-3.1.07-0058 „Бизнес моделиране на учебните планове и програми в 
професионално направление 3.8. Икономика на ИУ-Варна, Оперативна програма 
„Развитие на човешките ресурси“, срок на изпълнение 2014-2015 г. 

Експерт обучение и квалификация 
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Тема: 

 

 

Длъжност: 

 

 

 

 

 

Проект BG051PO001-3.1.09-0018 „Изграждане на устойчива система за повишаване на 
компетенциите и кариерното израстване на академичния състав на ИУ-Варна“, 
Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ , срок за изпълнение 2013-2014 г. 

Експерт на проект по дейност 6 

 

 

 

ПУБЛИКАЦИОННА ДЕЙНОСТ   

https://publications.ue-varna.bg/home  

Към 2019 г. в Scopus h-index=3. 
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