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1. НАУЧНОИЗСЛЕДОВАТЕЛСКА ДЕЙНОСТ
1.1. Публикации.
1.1.1. Глава от монография или книга в чужбина:
•

Bulgaria. Country notes: Recent Changes in Migration Movements and Policies; in:
International Migration Outlook 2014, OECD, ESBN 978-92-64-21118-6

1.1.2. Статия в списание с ISI импакт-фактор (IF) или в списание, индексирано в
световната система за рецензиране и рефериране.
•
•

Бобева, Д. 2015. Ново българско изследване на външната търговия в Африка.
Сп. Икономическа мисъл 2/2015, с. 153-155, ISSN 0013-2993
Bobeva, D. 2015. A new Bulgarian Study on International Trade in Africa. Economic
Thought Journal 2/2015, pp. 155-157, ISSN 0013-2993

1.2. Участия в научни форуми (конференция/конгрес.
1.2.1. Пленарен доклад на международен форум:
•

•

Финансово образование за устойчива икономика - София, 11 май 2015,
Организатори: Bloomberg TV, Investor.BG и Bulgaria on Air. Доклад на тема:
Конкурентното финансово образование
Икономическото сътрудничество между България и Корея, София 24
февруари 2015 г. Организатори: Корейски институт за индустриална икономика.
Доклад на тема: Trade and Investment between Bulgaria and Korea

1.2.2. Доклад на семинар у нас:
•

Семинар „Висшето икономическо образование в годините на преход към
пазарно стопанство” Пловдив, 15 юли 2015. Организатор: ПЛОВДИВСКИ

УНИВЕРСИТЕТ „ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ“. Доклад: На какво да
научим новото поколение икономисти? /предстои публикация/
1.3. Научни проекти.
1.3.1. Ръководител на научен проект, финансиран от външни за България източници:
•

„Засилване на управлението на държавните предприятия в България на основата
на опита на Корея” 2015-2016 (Strengthening the Governance of SOEs in Bulgaria
based on Korean Experience)

1.3.1.а. р-л на международен проект от българска страна
•

Програма на Корейското правителство за споделяне на опит. Партньорска
институция от корейскат страна Корейски Институт за развитие (Korean
development Institute)

1.3.2. Участие в подготовката на подаден, но неодобрен, научен проект
•

Подаден проект – очаква се одобрение през октомври. Using the Potential of
MENA Refugees. AMIF програма на Европейската комисия. Участват 4
партньорски организации от Австрия, Германия и Швеция.

2. УЧЕБНО-ОБРАЗОВАТЕЛНА ДЕЙНОСТ
2.1. Преподавателска дейност (лекции, упражнения, учебници, помагала, изпитни
комисии) – наименования на курсовете.
2.1.1. Курсове (часове лекции) във ВУЗФ - наименование на дисциплината:
•

Financial Markets and Instruments - 60 часа

2.1.2. Курсове (часове лекции) в друг ВУЗ (къде) - наименование на дисциплината :
УНСС, Катедра „Финанси”
•
•
•
•

Европейски пазар на финансови услуги - 120 часа
Управление на кредитния риск – 30 часа
Международни финансови организации – 30 часа
Банково дело – 30 часа

ПУ „Паисий Хилендарски”
•
•
•
•

Международна икономика – 120 часа
Европейски пазар на финансови услуги – 60 часа
Финансови пазари – 30 часа
Международни финансови организации и политики – 60 часа
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2.1.3. Часове упражнения във ВУЗФ - наименование на дисциплината:
• Financial Markets and Instruments - 30 часа
2.1.4. Часове упражнения в друг ВУЗ - наименование на дисциплината:
УНСС, Катедра „Финанси”
•
•
•
•

Европейски пазар на финансови услуги - 60 часа
Управление на кредитния риск – 30 часа
Международни финансови организации – 30 часа
Банково дело – 15 часа

ПУ „Паисий Хилендарски”
•
•
•
•

Международна икономика – 80 часа
Европейски пазар на финансови услуги – 60 часа
Финансови пазари – 30 часа
Международни финансови организации и политики 30 часа

2.2. Ръководство на дипломанти, специализанти и докторанти.
2.2.1. Ръководство на докторанти в рамките на срока (име, направление, къде):
•
•

Милена Льоблан „Религиозни забрани и съвременно банкиране”, Пловдивски
университет
Димитър Статев „Пазарът на деривати в условията на криза”, Институт за
икономически изследвания, БАН

2.2.2. Ръководство на дипломанти (бройка, къде)
•

4 в УНСС, завършили успешно магистратура

2.2.3. Ръководство на специализанти и др. (бройка, къде)
•

Стажанти – 3ма със срок един месец, Институт за икономически изследвания,
БАН

3. НАУЧНО-ОРГАНИЗАЦИОННА ДЕЙНОСТ
3.1. Участие в научни, експертни съвети, комисии и други в областта на науката
висшето образование у нас и в чужбина.
3.1.1. В чужбина:
•

Expert group on migration, OECD, DELSA
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4. ЕКСПЕРТНА НАУЧНА ДЕЙНОСТ
4.1. Публична рецензентска дейност.
5.4.5. Рецензия за дипломна работа, магистърска теза и др. (бройка, къде):
•

ВУЗФ – 5 рецензии
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