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ОБРАЗОВАНИЕ
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Доктор по Икономика от Университет « Монтескьо », Бордо, със
стипендия на Министерството на oбразованието на Република
Франция

1999

Диплома DEA (еквивалент на Магистър) « Международна
икономика и финанси », Университет « Монтескьо », Бордо

1998

Магистър по Икономика, специалност Макроикономически анализ,
Стопански факултет, СУ « Св. Климент Охридски »

1997

Бакалавър по Стопанско управление, Стопански факултет, СУ « Св.
Климент Охридски »

1997

Втора специалност Английска филология, Факултет по класически и
нови филологии, СУ « Св. Климент Охридски »

1993

Средно образование, 114та ( 1ва ) Aнглийска езикова гимназия,
София

1989

Основно образование, 38мо ОУ « Васил Априлов », София
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ПРЕПОДАВАТЕЛСКА ДЕЙНОСТ
2006 – 2007

Главен асистент от 2007 г. (Лекции и упражнения на френски език
на франкофонските студенти по икономика и стопанско управление
в Стопански факултет на СУ « Св. Климент Охридски ») по:
Европейска икономическа интеграция (лекции и упражнения)
Международна валутна система (лекции)
Микроикономика I-1 (упражнения)
Микроикономика I-2 (упражнения)
Икономическа и финансова стратегия на ЕС (лекции, Магистърска
програма Франкофонски изследвания и европейски проекти –
ФКНФ, « Св. Климент Охридски »)

1999 - 2004

Асистент (Ръководител на упражнения на студентите по икономика
в Университет « Монтескьо », Бордо) по:
Микорикономика
Парична теория и политика

ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКА ДЕЙНОСТ
Тема на докторската дисертация:
« Валутни режими и икономичсеко развитие на страните от Централна и Източна
Европа »
(« Régimes de change et performances économiques des pays d’Europe Centrale et
Orientale »)
удостоена с първа награда « Prix MINEFI » 2007, Министерство на икомиката,
финансите и индустрията на Република Франция
Магистърска дипломна работа (Университет « Монтескьо », Бордо):
« Валутен борд в България : оценка на първите резултати »
(« Le Currency Board bulgare : une première évaluation »),
удостоена с почетен диплом « Prix Finances » 1999, Министерство на икомиката,
финансите и индустрията на Република Франция
Магистърска дипломна работа (Стопански факултет, СУ « Св. Климент Охридски »):
« Икономически проблеми на хоризонталните сливания в развитите страни »
Интереси в областта на валутните режими, европейската валутна интеграция,
паричната политика, номиналната и реална конвергенция на страните от Централна и
Източна Европа.
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ПУБЛИКАЦИИ
Публикации в научни издания:
« Régimes de change, évolution du taux de change réel et commerce extérieur des pays
de l’Est : quelle relation ? »
Годишник на Софийския университет « Св. Климент Охридски », Стопански
факултет, Том 6, ISSN 1311-8420, 2007, под печат
« Les Currency Board Arrangements des pays Baltes et de la Bulgarie : une tentative
d’analyse en termes de crédibilité »
L’ouverture de l’Europe vers l’Est, Actes du colloque des jeudi 23, vendredi 24 et samedi 25
juin 2003, Sous la direction de Gabriel Poulalion, Collection Etudes européennes et
internationales No. 1, Presses Universitaires François-Rabelais, 2005, pp. 195-223
« Régimes de change fixes et ajustables : les leçons de l’expérience tchèque et slovaque »
Revue d’Etudes Comparatives Est – Ouest, Vol. 35 n° 3 septembre 2004, рр. 147-179
« Les caisses d’émission des pays Baltes et de la Bulgarie :
la recherche d’une crédibilité renforcée »
Revue d’Economie Financière n° 75 juillet 2004, pp. 85-112
Публикации в Интернет:
« The Theory of Optimum Currency Areas: an Application to Ten Central and East
European Countries »
http://sceco.univ-aix.fr/cefi/colloques/stanoeva.pdf
« Régimes de change, taux de change réels et commerce international des pays de l’Est :
quelle relation ? »
http://www.univ-lille1.fr/medee/elargissement/index_a.htm

УЧАСТИЕ В НАУЧНИ ФОРУМИ СЪС СОБСТВЕНИ РАЗРАБОТКИ
2005

VIII Международната конференция « Страни в преход : опит и
предизвикателства свързани с членството в Европейския съюз »,
Университет « Монтескьо », Бордо и СУ« Св. Климент Охридски », 17-19
ноември

2004

« В търсене на парична достоверност : да делегираме или да засилим
паричния суверенитет », научен семинар на Университет « Монтескьо »,
Бордо
LIIIти Конгрес на френската асоциация на икономистите (AFSE), Сорбоната,
Париж

2003

Втори международен семинар на докторантите по икономическа интеграция,
Катедрa Жан Моне, Университет « Монтескьо », Бордо
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Четвърта среща на докторантите по международна икономика и финанси,
Свободен Университет, Брюксел
« Валутни бордове и доларизация », ателие на Университет Оверн, Клермон
Феран
Международна конференция « Европейското разширяване на Изток »,
Университет « Франсоа Рабле », Тур
2002

Международна конференция « Към регионални валутни зони », Център по
международна икономика и финанси (CEFI, CEPII, CEPALC, CDC, Revue
économique) Сантяго, Чили

2001

Втора среща на докторантите по международна икономика и финанси,
Университет « Дофин », Париж

2000

Първа среща на докторантите по международна икономика и финанси,
Университет Рен, Рен
ДРУГИ

Член на Българската Макроикономическа Асоциация
Член на организационния комитет на Международната конференция « Страни в
преход: опит и предизвикателства свързани с членството им в Европейския съюз »,
Университет « Монтескьо », Бордо и СУ« Св. Климент Охридски », 17-19 ноември
2005 г.
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