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Лична информация  

Собствено (и) име (на) / 
Фамилия(и) 

ЙОРДАНОВА, ДЕСИСЛАВА ИВАНОВА 

Адрес  гр. София, бул. Цариградско шосе 125, блок 3 

Телефон 02 8738310  

E-mail d_yordanova@feb.uni-sofia.bg 
  

  

Трудов стаж  

Дати Ноември 2019 – до момента 

Заемана длъжност или позиция Професор по 3.7 Администрация и управление  

    2014-2019, Доцент по 3.7 Администрация и управление 

Основни дейности и отговорности  Преподавателска дейност: 

- Дисциплини: Предприемачество на английски език; Създаване на ново 
предприятие; Управление и унаследяване на семейна фирма; Управление и 
развитие на нови и малки фирми; Предприемачество и иновации; Основи на 
бизнес администрацията  

 Научно ръководство на над 20 дипломанти 

 Научно ръководство на докторанти 

 Подготовка на рецензии на дипломни работи 

 Участие в научноизследователски проекти 

 Участие в научни конференции 

 Разработване на учебно-методически материали  

Име на работодателя СУ „Св. Климент Охридски” 

Вид на дейността или сферата на 
работа 

Висше образование 

  
  

Дати 2007-януари 2014 

Заемана длъжност или позиция Асистент 

Основни дейности и отговорности Преподавателска и научноизследователска дейност,   

Име на работодателя СУ „Св. Климент Охридски” 

Вид на дейността или сферата на 
работа 

Висше образование 

  

Дати 2000-2002 

Заемана длъжност или позиция Хоноруван асистент 

Основни дейности и отговорности  Водене на занятия по Управление на човешките ресурси (хорариум: 45 учебни часа 
упражнения) и Организационно поведение (хорариум: 30 учебни часа упражнения) 

 Подготовка на рецензии на дипломни работи 

Име на работодателя СУ „Св. Климент Охридски” 

Вид на дейността или сферата на 
работа 

Висше образование 

  
  

  

Образование и обучение  

mailto:d_yordanova@feb.uni-sofia.bg
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Дати 2009 

Наименование на придобитата 
квалификация 

Доктор по предприемачество, стратегия и управление 
Тема на докторската дисертация: „Ефекти на пола върху предприемачеството: емпирични 
данни от България” 

Основни предмети/застъпени 
професионални умения 

Създаване на ново предприятие, управление на малки и средни предприятия, аналитични 
финанси, организационна икономика, предприемачество и регионално развитие, количествени 
методи и техники 

Име и вид на обучаващата или 
образователната организация 

Автономен Университет на гр. Барселона (Испания) 

  

Дати Април – юни 2003 

Наименование на придобитата 
квалификация 

Семинар за докторанти в областта на предприемачеството и малкия бизнес 

Име и вид на обучаващата или 
образователната организация 

  Университет на гр. Векшо (Швеция) 

  

Дати 2001-2004 

Наименование на придобитата 
квалификация 

Докторант по специалност 050220-Социално управление 

Име и вид на обучаващата или 
образователната организация 

СУ „Св. Климент Охридски” 

  

Дати 1998-2000 

Наименование на придобитата 
квалификация 

Магистър по стратегическо управление 

Име и вид на обучаващата или 
образователната организация 

СУ „Св. Климент Охридски” 

  

Дати 1994-1998  

Наименование на придобитата 
квалификация 

Бакалавър по стопанско управление 

Име и вид на обучаващата или 
образователната организация 

СУ „Св. Климент Охридски” 

  

  

Лични умения и 
компетенции 

 

  

Майчин (и) език (езици) Български език 
  

Чужд (и) език (езици)  

Самооценяване  Разбиране Разговор Писане 

Европейско ниво (*)  Слушане Четене Участие в разговор Самостоятелно 
устно изложение 

 

Английски език  
C2 

Ниво на 
владеене - 
свободно 

C2 
Ниво на 

владеене - 
свободно 

C2 
Ниво на 

владеене - 
свободно 

C2 
Ниво на 

владеене - 
свободно 

C2 
Ниво на 

владеене - 
свободно 

Руски език  
В2 

Ниво на 
владеене - 

самостоятелно 
В2 

Ниво на 
владеене - 

самостоятелно 
А2 

Ниво на 
владеене - 

основно 
А2 

Ниво на 
владеене - 

основно 
А2 

Ниво на 
владеене - 

основно 

Испански език  
В2 

Ниво на 
владеене - 

самостоятелно 
В2 

Ниво на 
владеене - 

самостоятелно 
А2 

Ниво на 
владеене - 

основно 
А2 

Ниво на 
владеене - 

основно 
А2 

Ниво на 
владеене - 

основно 

 (*) Единни европейски критерии за познания по езици 

  

http://europass.cedefop.europa.eu/LanguageSelfAssessmentGrid/bg
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Компютърни умения и 
компетенции 

- Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint), SPSS 

  

Допълнителна информация Член на редакторския борд на научното списание International Journal of Finance, Insurance and 
Risk Management, E-ISSN 2047-0916 
 
Член на Европейския Съвет за Малък Бизнес и Предприемачество (European Council for Small 
Business and Entrepreneurship) и на Международния Съвет за Малък Бизнес (International 
Council for Small Business) 
 
Член на международния борд на списанието „ERENET PROFILE”, ISSN 1789-624X 
 
Член на международната мрежа Entrepreneurship Research and Education Network of Central 
European Universities (ERENET) 
 
Член на Експертния съвет на Центъра по предприемачество, Стопански факултет, СУ „Св. 
Климент Охридски” 
 
Гост-редактор на специален брой на списанието International Journal of Latest Trends in Finance 
and Economic Sciences, посветен на предприемачеството, управлението и представянето в 
икономики в преходи и нововъзникващи пазарни икономики (том 6, брой 3) 
 

 Chief faculty champion, програма University Innovation Fellows, Stanford University, USA 

  

Награди Награда за най-добър доклад, The Diana International Research Conference on Women’s 
Entrepreneurship, 1-3.10.2017, Kansas City, Missouri, USA. 

  

Участие в проекти с бизнеса Еразъм за млади предприемачи. 
Академичен съветник на Годишния Доклад по Предприемачество на Амуей за 2016 
 

    


