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Автобиография  

Лична информация  

Собствено име/ Фамилия Василка Златкова Баничанска 

Адрес България, гр. София 

E-mail v.banichanska@phls.uni-sofia.bg 
 

  
 

 

  

Трудов стаж  

Дати от 2014 г. до момента  

Заемана длъжност или 
позиция 

главен асистент, доктор 

Основни дейности и 
отговорности 

лекции и семинарни упражнения 

Име и адрес на работодателя Софийски университет „Св. Климент Охридски”,  
бул. „Цар Освободител № 15”, гр. София, 1504 

Вид на дейността или сферата 
на работа 

преподавател по Педагогическа психология,  
Катедра „Социална, трудова и педагогическа психология”,  
Философски факултет, Софийски университет „Св. Климент Охридски” 

Образование и 
обучение 

 

Дати 15.01.2008 г. – 15.01.2011 г. 

Наименование на придобитата 
квалификация 

доктор  

  

Име и вид на обучаващата или 
образователната организация 

Софийски университет, Св. Климент Охридски”, Факултет по педагогика 

Лични умения и 
компетенции 

 

Майчин език Български език 

Чужди езици Английски език 

Самооценяване  Разбиране Разговор Писане 

Европейско ниво (*)  Слушане Четене Участие в 
разговор 

Самостоятел-
но устно 

изложение 

 

Английски език  
 

 В 2  В 2  В 2  В 2  В 2 

            

            

 (*) Единни европейски критерии за познания по езици 

Сертификати за владеене 
на език 

 да   

  

Социални умения и 
компетенции 

комуникативност, толерантност, способност за работа в екип и др.  
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Организационни умения и 
компетенции 

административни  умения и др.  

 

 

Компютърни умения и 
компетенции 

MS Windows, MS Office (Word, Excel, Powerpoint), Internet 

 

 

Участие в международни 
и национални академични 

и изследователски 
проекти 

Участие в преподавателска мобилност по програма Еразъм в Pädagogische 
Hochschule Wien в град Виена, Австрия. 

Участие в студентска мобилност по програма Еразъм в Ghent University в град 
Гент, Белгия. 

Участия в международни конференции в: Румъния, Австрия, България др. 

Участие като доброволец в проект на тема: „Младежката безработица” в град 
Истанбул, Турция. 

Участия в проекти по НИС, както и в самостоятелен проект на тема, свързана с 
разработването на докторска дисертация. 

Приложения Списък с публикации: 
 

Баничанска,  В. Дефиниране на понятието мултикултурализъм., В Юбилеен сборник от научна конференция 

„Личност, Мотивация, Спорт”, НСА, Том 20, 2014. 

Баничанска, В. Някои емпирични измерения на проблема за отношението на учениците българи мюсюлмани 

към изучаваните учебни предмети в училище., В Юбилеен сборник от научна конференция „Личност, 

Мотивация, Спорт”, НСА, Том 20, 2014.  

Баничанска, В. Приложение на организационната култура в образователна мултикултурна среда. В Сб. 

„Лидерство и организационно развитие”, Китен, юни 2015 г., УИ на „Св. Кл. Охридски”, с. 817-823, http://press-

su.com/public_ftp/incoming/62/895/Sbornik_full_Book.pdf 

Баничанска, В. Отношение на учениците към учебните предмети, изучавани в училища в мултикултурна среда. 

В Сб. „Международна научна конференция „Психологията – традиции и перспективи“, УЦ Бачиново, ЮЗУ 

„Неофит Рилски“, гр. Благоевград, 2015. 

Баничанска,  В. Ефективно управление на мултикултурната образователна среда. В Сб. „Лидерство и 

организационно развитие“, Китен, юни 2016 г., УИ на „Св. Кл. Охридски“, с. 856 – 863, 

file://BookPapers_LOD_2016%20(1).pdf 

Баничанска, В. Особености в управлението на училището в мултикултурна среда. В сборник от научна 

конференция: Свое и чуждо (теоретични рефлексии и актуални социални практики), SIETAR Bulgaria, публ. в 

eлектронно научно списание „Реторика и комуникации“, бр. 21, януари 2016.  

Баничанска, В. Принципи за пряка и опосредствена комуникация между учители и ученици. Електронно научно 

списание „Реторика и комуникации“, бр. 28, май 2017.  

Баничанска, В. Представи за мултикултурната класна стая. В Сб. на ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий“ гр. Велико 

Търново, 2016.  

Баничанска, В. Мотивиране на учениците чрез методите на обучение. В Сб. Международна научна конференция 

„Предизвикателства и перспективи пред съвременната психология“, гр. София, юни 2017 (под печат).  

Баничанска, В. Фактори за повишаване ефективността на взаимодействията в класната стая. В Сб. от VIII 

Национален конгрес на психолозите, гр. София, ноември 2017 (под печат).  

http://press-su.com/public_ftp/incoming/62/895/Sbornik_full_Book.pdf
http://press-su.com/public_ftp/incoming/62/895/Sbornik_full_Book.pdf

