
                       

 

                 АВТОБИОГРАФИЯ 

на  

ВАНЯ ПЕТРОВА ИВАНОВА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

АКАДЕМИЧЕН СТАЖ 

 • Дати (от-до)  01.1988 до сега  

 Име и адрес на 

работодателя 

 УНСС, София Студентски град „Хр.Ботев“ 

 Вид на дейността или 

сферата на работа 

 Преподавател - лекционни курсове по Основи на икономическата теория, 

Микроикономика, Макроикономика, Световна икономика, Приложна 

международна икономика, Икономика на ЕС в бакалавърска, магистърска 

и дистанционна форма на обучение 

 Заемана длъжност 

 

• Дати (от-

до)                                                                                          

 Име и адрес на 

работодателя 

           Доцент(2006г.),катедра „Икономикс“ 

 

09.2004 до сега       

Международен банков институт, София 

 Вид на дейността или 

сферата на работа 

 

 Заемана длъжност 

 

• Дати (от-до) 

 Име и адрес на 

работодателя 

 Вид на дейността или 

сферата на работа 

 

 

 Заемана длъжност 

 

 

• Дати (от-до) 

 Име и адрес на 

работодателя 

  

Вид на дейността или 

сферата на работа 

 

 Заемана длъжност 

 

• Дати (от-до) 

 Преподавател -Лекционен курс по Икономическа и финансова система на 

ЕС в редовна и дистанционна форма на магистърска програма „Банки и 

банково дело“  

Хоноруван доцент 

 

09.2015 до сега 

Пловдивски университет „П. Хилендарски“, ФИСН 

Преподавател- лекционни курсове по Микроикономика, Икономически 

политики за устойчиво развитие, Международни финансови пазари  в 

бакалавърска, магистърска и задочна форма на обучение 

Доцент катедра „Икономически науки“ 

 

09.2009-06.2011г. и от 09.2020 до сега 

Софийски университет „Св. Климент Охридски“, Стопански факултет 

Преподавател- лекционни курсове по Макроикономика(фр.език), 

Международна икономика(фр.език), Международни финанси(фр.език)  в 

бакалавърска програма 

Хоноруван доцент 

 

09.1997-06.2003 

Бургаски свободен университет 

Преподавател- лекционни курсове по Микроикономика, Международна 

икономика  в бакалавърска, магистърска и задочна форма на обучение 

 

Хоноруван преподавател 



 Име и адрес на 

работодателя 

  

ОБРАЗОВАНИЕ И 

ОБУЧЕНИЕ 

• Дати (от-до)  [1994-1997   свободна докторантура.] 

• Име и вид на 

обучаващата или 

образователната 

организация 

 Университет за национално и световно стопанство, София, България 

• Основни 

предмети/застъпени 

професионални умения 

 Дисертация на тема:“Същност и особености на изграждането на европейския 

монетарен съюз“ 

• Наименование на 

придобитата квалификация 

 

• Дати (от-до) 

• Име и вид на обучаващата 

или образователната 

организация 

• Основни 

предмети/застъпени 

професионални умения 

• Наименование на 

придобитата квалификация 

 

• Дати (от-до) 

• Име и вид на обучаващата 

или образователната 

организация 

• Основни 

предмети/застъпени 

професионални умения 

• Наименование на 

придобитата квалификация 

 

• Дати (от-до) 

• Име и вид на обучаващата 

или образователната 

организация 

 

  

 

 

Доктор по икономика(1997)  

 

1990-1991 

Европейски университетски център, Университет Нанси-

ІІ, Нанси, Франция 

Магистърска програма „Европейска икономическа 

интеграция“ 

Магистър по европейски науки 

 

 

 

 

 

1982-1986 

ВИИ „Карл Маркс“, София 

 

Специалност „Политическа икономия“ 

 

Бакалавър по икономика 

 

 

 

 

1977-1982 

Френска езикова гимназия „Анри Барбюс“ – гр.Враца 

Диплом за средно образование 

 

ЛИЧНИ УМЕНИЯ И КОМПЕТЕНЦИИ  

МАЙЧИН ЕЗИК  Български 

 

ДРУГИ ЕЗИЦИ             Разбиране Разговор Писане 

Френски 

Италиански 

С2 

В2 

                                 C2                                                 C2 

                                 B2                                                 B2             

Английски 

                         Руски                                 

В2 

В2 

                                  B1                                                В1              

                                  В2                                                B2 

 

        



 

СОЦИАЛНИ УМЕНИЯ И 

КОМПЕТЕНЦИИ 

  

   

Специализации в чужбина: 

 1990 г. Московски държавен университет 

 1993 г. Университет Фрийбург, Швейцария                                

 1994 г. Летен университет по икономикс, Полша 

 1995 г. Летен университет по икономикс Гърция 

 1995-1996 г. Университет Ca’ Foscari – Италия 

 2021-2022г. Университет на Пикардия „Жул Верн“   

ТЕХНИЧЕСКИ УМЕНИЯ И 

КОМПЕТЕНЦИИ 

Работа с компютри, със 

специфично оборудване, 

машини и др. 

 

Организационни умения 

и компетенции 

 Софтуер : Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint, 

Publisher, Outlook  и Access)] 

 

 

 

 

Ръководител на научна специалност „Икономика“ в 

РЦДО-Хасково 

Зам. Декан по учебната дейност на ОИФ, УНСС 

Член на УКООПО, УНСС 

Член на Факултетен съвет на ОИФ, УНСС 

Председател на ФКООПО на ОИФ, УНСС 

 

Участие в научноизследователски  и образователни 

проекти: 

2021-2022 „Модернизация на икономическото 

образование в България 2030“, финансиран по 

Оперативна програма „Образование и наука за 

интелигентен растеж“ 

2018-2020 „Развитие на кръговата икономика в България 

– възможности и предизвикателства“, финансиран от 

НИД, позиция по проекта –ръководител на научен 

колектив 

2016-2018 „СТАБИЛНОСТ И СИГУРНОСТ НА 

БАНКОВАТА СИСТЕМА НА БЪЛГАРИЯ ЗА ПЕРИОДА 

СЛЕД 2012 ГОДИНА, НИ-8/2016, финансиран от НИД, 

позиция по проекта –член на научен колектив 

2017-2018 „ Предизвикателства и бариери пред 

задълбочаване на  интеграционните процеси за 

новоприетите страни членки на ЕС (на примера на 

България) , финансиран от НИД на ПУ, позиция по проекта 

– участник 

2013-2015 „Възможностите на зелената икономика и 

формиране на модел на социална екология в България“, 

финансиран от НИД  НИ1-7-2013, позиция по проекта – 

ръководител 

2013-2014 „ Развитие на електронните форми на 

дистанционно обучение в УНСС“, финансиран от ОП 

„Развитие на човешките ресурси“, позиция по проекта  – 

участник 

2008-2011 „Устойчиво развитие и конкурентоспособност 

на българската икономика“, финансиран от Фонд НИ на 

МОН, позиция по проекта – участник 

2007-2009 „ Макроикономическа политика за устойчиво 

развитие на България“, финансиран от НИД, позиция по 

проекта –участник 

   

 

СВИДЕТЕЛСТВО ЗА 

УПРАВЛЕНИЕ НА МПС 

 Да 

 

   


