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АВТОБИОГРАФИЯ 

ЛИЧНА ИНФОРМАЦИЯ 

Име  ВЛАДИМИРОВ, ЖЕЛЮ ДЕЧЕВ 

Служебен адрес  Бул. „Цар Освободител” № 15, София, 1504, България 

Служебни телефони  (02) 8738310; мобилен: 0878754235 

Служебен имейл  jeve@feb.uni-sofia.bg 

Националност  Българин 

Дата на раждане  14.07.1954 

ТРУДОВ СТАЖ 

• Дати (от-до)  1999-   

• Име и адрес на 
работодателя 

 Софийски университет „Св. Климент Охридски”, 15 Цар Освободител, 1504 София 

• Вид на дейността или 
сферата на работа 

 Стопански факултет 

• Заемана длъжност  Професор, зам. декан (2003-2007), зам. ректор (2007-2011 ), зам. декан (2011-2015) 

• Основни дейности и 
отговорности 

 Лекции, семинари, изследвания. Зам. декан по стопанската дейност и 
администрацията на Стопански факултет; зам. ректор по информационната и 
административна дейност на СУ; зам. декан по стопанската дейност и 
администрацията на Стопански факултет. 

• Дати (от-до)  1991-1998 

• Име и адрес на 
работодателя 

 Софийски университет „Св. Климент Охридски”, 15 Цар Освободител, 1504 София 

• Вид на дейността или 
сферата на работа 

 Свободен факултет, катедра „Администрация и управление” 

• Заемана длъжност  Главен асистент 

• Основни дейности и 
отговорности 

 Лекции, семинари, изследвания.  

• Дати (от-до)  1991-1992 

• Име и адрес на 
работодателя 

 Университет в Нюшател, Швейцария 

• Вид на дейността или 
сферата на работа 

 Факултет по икономически и социални науки 

• Заемана длъжност  асистент 

• Основни дейности и 
отговорности 

 Семинар по проблемите на прехода в Източна Европа 

• Дати (от-до)  1979-1990 

• Име и адрес на 
работодателя 

 Софийски университет „Св. Климент Охридски”, 15 Цар Освободител, 1504 София 

• Вид на дейността или 
сферата на работа 

 УМЦИД, Философски факултет 

• Заемана длъжност  Специалист, научен сътрудник, главен асистент 

• Основни дейности и 
отговорности 

 Лекции, семинари, изследвания.  

ОБРАЗОВАНИЕ 

Доктор на 
икономическите науки 

 13.12.2010 г.; шифър 05.02.20 „Социално управление”. Тема на дисертацията: 
„Внедряването на международните стандарти за качество и безопасност на храните 
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като условие за интеграция на МСП от хранителната индустрия в Европейския пазар”.  

Доктор на философските 
науки 

 31.03.1986 г.; Тема на дисертацията: “Обществото като система – философско-
методологически проблеми”; Московски държавен университет „М. Н. Ломоносов” 
(задочна докторантура) 

Висше  1974-1979 г.; Философски факултет, Московски държавен университет 

Средно  1972 г.; СОУ „Кирил и Методий”, гр. Рудозем 

СПЕЦИАЛИЗАЦИИ  
11.11.2013 – 11.11.2015  Университет Съри, Обединено кралство, Конкурентоспособност на малкия бизнес, 

Marie-Curie Fellow, 7Framework Programme 

01.09.2005 – 31.03.2006  Университет Джордж Вашингтон, Управление на малък бизнес, Сертификат по 
управление на малък бизнес 

10.01.2002-10.07.2002  Атински университет по икономика и бизнес, Развитие на малкия бизнес в Гърция  

1995-1996  Международен институт по социология на правото, Онати, Испания, 
Посткомунистическото институционално и културно наследство 

17.06-16.08.1994  Международна лятна школа по политически науки, Стравицка, Полша, Преходът към 
демокрация и пазарна икономика, Сертификат 

1.10 - 22.12.1987  Висше училище по социални науки, Париж, Франция, Социология на познанието 
ПРЕПОДАВАТЕЛСКА 

ДЕЙНОСТ 
  

Дати (от-до)  1999 - 20120 
Университет  Софийски университет „Св. Климент Охридски” 

Звено  Стопански факултет, катедра „Стопанско управление” 

Учебни курсове  Бакалавърска степен 

 Култура на предприемачеството – лекции [изборна, редовно обучение] – 30 часа 
(2001-2004) 

 Управление на човешките ресурси (на френски език) – лекции [задължителна, 
редовно обучение] – 90 часа 

 Управление на човешките ресурси (на френски език) – упражнения 
[задължителна, редовно обучение] – 90 часа 

 Икономическа социология [изборна, редовно обучение] – 30 часа 
Учебни курсове  Магистърска степен 

 Организационна промяна и развитие – лекции [редовно обучение] – 90 часа 

 Управление на иновациите в организацията – лекции [редовно обучение] – 15 часа 

 Управление и развитие на нови и малки фирми -  лекции [редовно обучение] – 15 
часа 

 Системи за оценяване и възнаграждение на персонала – лекции [задължителна, 
редовно обучение] – 30 часа (ФФ, катедра „Социология”) 

Научен ръководител на 
дипломни работи 

 Средно 6-8 ръководства на магистърски тези годишно 

Дати (от-до)  2006 – 2016 
Университет  Софийски университет „Св. Климент Охридски” 

Звена  Стопански факултет 
 

Учебни курсове 
 Докторска степен 

 Qualitative and quantitative methods for data collection  

 Questionnaire design 
Научен ръководител на 

докторанти 
 Ръководство на 14 докторантури 

Дати (от-до)  2008 
Организация  Държавна агенция за информационни технологии и съобщения 

Обучителни курсове  Семинар за обучение на ръководители на МСП 
Дати (от-до)  1993-2007 

Университет  Софийски университет „Св. Климент Охридски” 

Звено  Свободен факултет, Център за образователни услуги 
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Учебни курсове   Социология на  политиката – лекции [редовно обучение] – 60 часа 

 Икономическа социология – упражнения [редовно обучение] – 60 часа 

ЛИЧНИ УМЕНИЯ И 

КОМПЕТЕНЦИИ 
  

МАЙЧИН ЕЗИК  Български 

ДРУГИ ЕЗИЦИ 

  Английски 

• Четене  Отлично  

• Писане  Много добре 

• Разговор  Отлично 

  Френски 

• Четене  Отлично  

• Писане  Много добре 

• Разговор  Отлично 

  Руски 

• Четене  Отлично  

• Писане  Много добре 

• Разговор  Отлично 

  Испански 

• Четене  Добре 

• Писане  Задоволително 

• Разговор  задоволително 

  Гръцки 

• Четене  Задоволително 

• Писане  Задоволително 

• Разговор  Задоволително 

Дати (от-до)  2007-2011 
Университет  Софийски университет „Св. Климент Охридски” 

Звено  Свободен факултет, Център за образователни услуги 
Учебни курсове   Бизнес мрежи и глобална икономика – лекции [редовно обучение] – 60 часа 
Дати (от-до)  1991-1992 

Университет  Университет Нюшател, Швейцария 
Звено  Факултет по социални и икономически науки 

Учебни курсове  Държавният социализъм и посткомунистическия преход – лекции [задължителна, 
редовно обучение] – 120 часа (на френски език) 

Дати (от-до)  1979-1990 

Университет  Софийски университет „Св. Климент Охридски” 

Звено  Философски факултет 
Учебни курсове   Философия – лекции и упражнения [редовно обучение] – 360 часа 
Дати (от-до)  1999- 

Университет  Софийски университет „Св. Климент Охридски” 

Звено  Стопански факултет, катедра „Стопанско управление”  
Научен ръководител на 

дипломни работи 
 Средно 6-8 ръководства на магистърски тези годишно 

Дати (от-до)  2006-2010  
Организация  Специализиран научен съвет при ВАК 

 
Рецензент на 

дисертационни трудове 

 Рецензии на докторантски защити: 10 
Рецензии за хабилитации: 8 
Становища за докторантски защити: 6  
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ОРГАНИЗАЦИОННИ УМЕНИЯ 

И КОМПЕТЕНЦИИ 
 Зам. декан на Стопанския факултет (2003-2007);  

Зам. ректор на СУ „Св. Климент Охридски” (2008-2011); 

Зам. декан на Стопанския факултет (2011-2015 ). 

 Координация,  управление и администрация на хора, проекти и бюджети в 
сферата на висшето образование и научно-изследователски проекти. 

 Ръководство и участие в специализирани комисии, експертни съвети, работни 
групи по проблемите на администрацията и ИКТ състоянието на висшето училище. 

 Ръководство и участие в разработване на стратегически документи в сферата на 
висшето образование (стратегии за ИКТ развитие; стратегии за развитие на науката и 
др.) 

ТЕХНИЧЕСКИ УМЕНИЯ И 

КОМПЕТЕНЦИИ 
 Всекидневна работа с компютър, електронна поща, интернет, статистически пакети 

(SPSS) и други приложения. 

ПУБЛИКАЦИИ  Над 100, от които 39 на английски и 14 на френски език. По вид те се разпределят 
както следва: 30 книги, от които 3 самостоятелни монографии и останалите в 
съавторство (на много от които – научен редактор); 1 учебно помагало; 76 статии,  
студии и методически разработки. Тематичните области са: общи изследвания за 
сектора на МСП; изследвания на МСП от хранително-вкусовата промишленост и 
селското стопанство; внедряване на стандарти за качество в МСП; внедряване на ИКТ 
в МСП; информационно общество; ИКТ в училищата; социално-политически анализа 
на трансформацията на българското общество и др. [Приложение 1]  

ЦИТИРАНЕ ОТ ДРУГИ 

АВТОРИ  
 Над 170 от 40 индексирани публикации (20 в издания на английски език, 1 в издание 

на руски език). От тях 1 – в годишен доклад на Министерството на икономиката и 
енергетиката (2004), 1 – в аналитичен доклад на Министерството на икономиката и 
енергетиката (2006), 3 – в Национални програми за развитие (2006, 2007), 4 – в 
Годишни доклади за развитие на информационното общество (Иновации.БГ 2005, 
2008; е-България; 2005, 2006), 1 – в студия за развитието на информационното 
общество, 10 – в публикации за приложения на ИКТ в МСП и други сектори др.)    

ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ 

ПРОЕКТИ 
 Участие в 30 научни и изследователски проекта за периода 1995-2019 г. от които в  13 

като ръководител. [Приложение 2] 

УЧАСТИЕ В НАУЧНИ И 

ОБРАЗОВАТЕЛНИ ПРОЯВИ 
 Ежегодно 

УЧАСТИЕ В НАУЧНИ И 

ПРОФЕСИОНАЛНИ 

ОРГАНИЗАЦИИ 

 Член на Българската асоциация по социология (БАС) от 1999 г.; Международна 
асоциация на френско говорещите социолози (ISLF) – от 1988; Научния съвет на 
Швейцарската академия за изследване на развитието (SAD) – 1998 - 2002; 
Ръководител на CEDIMES, София – 2001-2009; член на Съюза на учените в България 
(2010 г.-). 

ПРИЛОЖЕНИЯ  Приложение 1.  Списък с публикации. 

Приложение 2. Списък с научни и изследователски проекти (1995-2020). 

 


