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Име на обучаващата
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Период
Име на обучаващата
организация
Придобита степен

2012 – 2016 г.
Икономически университет – Варна
Докторска програма „Политическа икономия“ („Обща
икономическа теория“)
Доктор
2008 – 2009 г.
Университет Гронинген, Холандия
Специалност „Международен икономикс и бизнес“
Магистър
2007 – 2008 г.
Икономически университет – Варна
Специалност „Корпоративни финанси“
Магистър
2003 – 2007 г.
Икономически университет – Варна
Специалност „Международни икономически отношения“
Бакалавър
1998 – 2003 г.
Първа езикова гимназия, гр. Варна
Диплома за средно образование

ПРОФЕСИОНАЛНО
РАЗВИТИЕ

Период
Организация
Заемана позиция

2016 г. Икономически университет – Варна, Катедра „Обща
икономическа теория“
Главен асистент

Период
Организация
Заемана позиция

2015 – 2016 г.
Висше училище по мениджмънт, гр. Варна
Асистент

Период
Организация
Заемана позиция

2010 – 2014 г.
Икономически университет – Варна, Катедра „Обща
икономическа теория“
Асистент
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ПРЕПОДАВАТЕЛСКА
ДЕЙНОСТ

Преподавани
дисциплини

В ОКС „Бакалавър”: Микроикономика, Макроикономика (на
български и английски език); Транснационалните корпорации в
световната икономика; TNCs and Foreign Direct Investments
(упражнения)
В ОКС „Магистър”: Транснационалните корпорации в световната
икономика; Global Business Environment - в съвместната
магистърска програма с Nottingham Trent University,
Великобритания (упражнения)

Работа със студенти и
докторанти

Международна
преподавателска дейност

Академичен наставник по проект BG051PO001- 3.3.07-0002
„Студентски практики“ (2014 г.)

Преподавателски обмен по програма Еразъм, Университет
Мишколц, Унгария (2011 г.)

НАУЧНОИЗСЛЕДОВАТЕЛСКА
РАБОТА

Области на
научни интереси

Брой публикации

Икономическа глобализация, транснационални корпорации и
преки чуждестранни инвестиции, икономически рaстеж, доходно
неравенство

- Научни статии: 6
- Научни доклади: 4
- Участия в учебници и сборници: 4

(общо и по видове)1

Участие в научноизследователски проекти

Проект по вътрешен конкурс за научни проекти на тема „Вносът
на преки чуждестранни инвестиции (ПЧИ) и реиндустриализацията на българската икономика (на примера на вноса на ПЧИ от
ФРГ и Франция)“; (2016 – 2018 г.); ръководител на проекта –
проф. д-р Зоя Младенова
Проект по Наредба 9 за подпомагане разработването на емпиричната част на докторска дисертация на тема „Влияние на преките
чуждестранни инвестиции върху доходното неравенство в
Централна и Източна Европа след 1990 г.“; (2013 – 2014 г.);
научен консултант - проф. д-р Зоя Младенова

1

Пълен списък на публикациите се прилага отделно.
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СТИПЕНДИИ,
СПЕЦИАЛИЗАЦИИ,
ОБУЧЕНИЯ

Курс по „Използване на специализиран софтуер за статистическа
обработка и анализ на данни (SPSS), Икономически Университет
– Варна (2013 г.)
Курс по „Методика на обучението“, Икономически Университет –
Варна (2012 г.)
Лятна школа по иконометрия („Линеен анализ на панелни
данни“), Висше училище по икономика, Барселона, Испания
(2011 г.)

ЧЛЕНСТВО В
НАУЧНИОРГАНИЗАЦИИ

ЧУЖДИ ЕЗИЦИ

Член на Съюза на учените в България

Английски език: Cambridge English (Advanced)
Немски език: Zentrale Mittelstufenprüfung Zeugnis (C1)
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