Научна, научно-приложна и учебна дейност
на преподавател във ВУЗФ

Име, Фамилия: Радослав Габровски
Академична длъжност: професор
Научна степен: доктор по икономика

1. НАУЧНОИЗСЛЕДОВАТЕЛСКА ДЕЙНОСТ
1.1. Публикации:
1.1.1. Статия в национално списание:
• ГАБРОВСКИ, Р."Биометричните функции в застраховането: синтез
математика, статистика и биометрия , сп. „Математика +” (под печат)

на

1.2. Цитирания (без автоцитирания)
1.2.1. Цитирания в национални издания (вкл. патент):
• КЪНЕВ, П.. ПАНТЕЛЕЕВА, И.; ИВАНОВА,З;. МЕХМЕД, Н. Пазарното
поведение на индустриалните бизнес организации и неговите рискови
аспекти. Алманах научни изследвания. СА Д. А. Ценов - Свищов, бр. 21, с. 117147 Издателство: АИ Ценов, 2014,ISSN: 1312-3815
1.2.2. Цитирания в дисертации или автореферати:
1.2.2.а. в България:
• ВАЗОВ, Р. „Риск мениджмънт на паричните потоци на застрахователно
дружество”,Дисертационния труд. УНСС-София сс. 17,45,62
1.3. Научни форуми (конференция/конгрес)
1.3.1. Доклад на национален форум:
• Участие на Конференция по актуални въпроси на застрахователното право –
28.11.2014 г-София

1.4. Научни проекти
1.4.1. Участник в научен проект, финансиран от външни за България източници:
• Експерт-рецензент по Дейност 5 в Проект от ЕВРОПЕЙСКИ СОЦИАЛЕН
ФОНД ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ
РЕСУРСИ” 2007 – 2013, схема BG051PO001-3.3.06"Подкрепа за развитието на
докторанти, постдокторанти,специализанти и млади учени"-2014-2015 г.
1.4.2. Ръководител на научен проект, финансиран от български източници:
• „Мониторинг на агрегирания портфейл на застрахователното дружество”
1.4.3. Участник в научен проект, финансиран от български източници
• „Мониторинг на агрегирания портфейл на застрахователното дружество”
1.4.4. Участник в договор/проект по ЕБР и по двустранно или многостранно научно
сътрудничество:
• № BG051PO001-4.3.04-0013/05.11.2012 г Създаване на курсове за дистанционно
обучение за специализации по специалностите "Финанси", "Застраховане и
осигуряване" и "Счетоводство и контрол", бакалавърска степен на обучение.:
• BG051PO001-3.3.06"Подкрепа
за
развитието
на
докторанти,
постдокторанти,специализанти и млади учени"- (ВУЗФ и БАН)-Експертрецензент по Дейност 5

2. НАУЧНО-ПРИЛОЖНА ДЕЙНОСТ
2.1. Проекти и договори за реализиране и комерсиализация на научни продукти,
сключени чрез ВУЗФ.
2.1.1. Ръководител на проект или договор за реализиране и комерсиализация на научни
продукти:
• BG051PO001-4.3.04 -"Развитие на електронни форми на дистанционно обучение
в системата на висшето образование"
2.1.2. Участник в проект или договор за реализиране и комерсиализация на научни
продукти:
• Проект „Усъвършенстване на системата за управление на качеството на ВУЗФ и
повишаване на качеството на предлаганите услуги, чрез подобряване и
оптимизиране на работните процеси”,
• Проект „Аз мога повече”-ВУЗФ
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• Проект BG051PO001-4.3.04-0013 „Създаване на модерен център за
дистанционно обучение във ВУЗФ, включващ специализиран софтуер, система
за видео конферентно преподаване и електронна библиотека“,
2.2. Научно-популярна дейност и преводи.
2.2.1. Лекции и други обществени изяви за популяризиране на научни постижения :
• Изнесена поръчкова лекция пред национален семинар на ЗК „ЛЕВИНС”АД – гр.
Пловдив – 8.11.2014 г, Тема: „Накои традиционни и нестандартни подходи и
техники за успешни продажби в застраховането”.
2.2.2. Обществени изяви, които популяризират дейността на ВУЗФ:
• Участие на Конференция по актуални въпроси на застрахователното право –
28.11.2014 г-София
• Участие в Юбилейни тържества на ДТГ „Д. Хадживасилев” – Свищов –
9.02.2015

3. УЧЕБНО-ОБРАЗОВАТЕЛНА ДЕЙНОСТ
3.1. Преподавателска дейност (лекции, упражнения, учебници, помагала, изпитни
комисии) – наименования на курсовете
3.1.1. Часове лекции във ВУЗФ:
•

Застрахователна математика (ОКС „бакалавър (задочно)”) - 30 часа

•

Застрахователна математика (ОКС „бакалавър –дист.) – 5 часа

•

Презастраховане (ОКС „бакалавър (задочно)”) - 30 часа;

•

Презастраховане (ОКС „бакалавър (дист.)”) - 5 часа

•

3. Управление на бизнес процесите в застраховането (ОКС „Магистър (зад. и
редовно)”) - 20 часа

•

Управление на застраховат. дружество(ОКС „магистър”(задочно и дист.) - 20
часа.

•

Master Study Course for Distance learning: Corporate Assets Management”(in English) -20 часа .

•

Master Study Course for Distance learning: „Enterprise Business Process Management”- 20 часа

•

Master Study Course for Distance learning: “Enterprise Risk Diagnostics”- 20 часа
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•

Master Study Course for Distance learning: “Organizational Market Behavior”- 20
часа

3.1.2. Часове упражнения във ВУЗФ:
•

Застрахователна математика (ОКС „бакалавър (задочно)”) - 15 часа

•

Презастраховане (ОКС „бакалавър (задочно)”) - 15 часа;

•

Управление на бизнес процесите в застраховането (ОКС „Магистър (зад. и
редовно)”) - 15 часа

•

Управление на застраховат. дружество(ОКС „магистър”(задочно и дист.) - 15
часа

3.1.3. Учебни помагала:
Учебни курсове за български и чуждестранни студенти в ОКС „Магистър”,
публикувани на електронната платформа на ВУЗФ:
•

Учебен курс: „Управление на застрахователното дружество”

•

Master Study Course for Distance learning: Corporate Assets Management”(in English) -20 часа ,

•

Master Study Course for Distance learning: „Enterprise Business Process Management”- 20 часа

•

Master Study Course for Distance learning: “Enterprise Risk Diagnostics”- 20 часа

•

Master Study Course for Distance learning: “Organizational Market Behavior”- 20
часа

•

Учебен курс „Общо застраховане” за дистанционно обучение за специализация
във II-ро ниво по специалност „Застраховане и осигуряване” в ОКС „Бакалавър”
– 2 теми:

•

„Изследване на застрахователни портфейли в общото застраховане”

•

„Застрахователна калкулация в общото застраховане”;

3.1.4. Участие в изпитни комисии:
•

Държавни изпити - 6 бр.държ. изпити

•

Защита на дипломни работи - 6 бр.защити

3.2. Ръководство на дипломанти, специализанти и докторанти.
3.2.1. Ръководство на дипломанти
•

Ръководител на дипломанти - 12 бр.
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4. НАУЧНО-ОРГАНИЗАЦИОННА ДЕЙНОСТ
4.1. Участие в органи на управление на ВУЗФ;
•

Академичен съвет на ВУЗФ;

•

Съвет на Академична програма „Финанси, застраховане и счетоводство”;

•

Дисциплинарен съвет към ВУЗФ;

4.2. Участие в научни, експертни съвети, комисии и други в областта на науката
висшето образование у нас и в чужбина.
4.2.1. У нас (например НФНИ, НАОА и др.)
•

Експерт към НАОА

4.3. Участие в редакционни колегии и съвети на национални, чуждестранни и
международни научни издания.
4.3.1. Член на редакционна колегия (съвет) на национално научно издание
•

Член на редакционната колегия на „Годишник” на ВУЗФ

•

Член на редакционната колегия по издаването на учебници и учебни помагала
при ВУЗФ

5. ЕКСПЕРТНА ДЕЙНОСТ
5.1. Публична рецензентска дейност.
5.1.1. За ОНС "доктор":
5.1.1.а. Рецензия:
•

•

•

Тема на дисертационния труд: „Ресурсно базирана стратегия на индустриално
предприятие”, Автор: Йорданка Милкова Йоргова-Иванова, Професионално
направление: 05.02.18 Икономика и управление (по отрасли), Място на защита:
РУ „Ангел Кънчев”- Русе, Дата на защита: 3.09.2015
Тема на дисертационния труд: „Изследване на ефективността на
пенсионноосигурителните дружества в България”,
Автор:
Цветелина
Валериева Ненкова, Професионално направление:
„Икономика
и
управление 05.02.18”, Място на защита: МВБУ- Ботевград, Дата на
защита:
Тема на дисертационния труд: „Риск мениджмънт на паричните потоци на
застрахователно дружество”, Автор:
Радостин Григориев Вазов,
Професионално направление: 3.8 Икономика, по научна специалност „Финанси,
парично обръщение, кредит и застраховка“, Място на защита: УНСС, Дата на
защита: 17.09.2014
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5.1.1.б. Становище
•

Тема на дисертационния труд: «Иновационен модел за разширяване
взаимодействието между бизнеса и банките”, Автор: Зорница Борисова
Йорданова, Професионално направление: „3.8 Икономика, по научната
специалност „Икономика и управление (иновации в бизнеса), Място на защита:
УНСС, Дата на защита: 4.03.2015

•

Тема на дисертационния труд: „Договорът за имуществено застраховане в Българското
международно частно право”, Автор: Захари Игнатов Янакиев, Професионално

направление: „3.6 Право към катедра Международно право и международни
отношения, Място на защита: СУ”Климент Охлридски”, Дата на защита:
9.01.2015
5.1.2. За доцент:
5.1.2.а. Становище:
•

Конкурс за академична длъжност „доцент” по професионално направление 3.8.
Икономика( здравно и пенсионно осигуряване) съгл. Заповед № 232/21.11.2014
г. на Ректора на ВУЗФ –София. Кандидат: гл. ас. д-р Григор Атанасов Димитров

5.1.3. За професор
5.1.3.а. Становище
•

Конкурс за академична длъжност „професор” по професионално направление
3.8. „Икономика” /Публични и корпоративни финанси /” обявен в ДВ, бр.
9/31.01.2014г.,( Заповед № 124/14..05.2014 г. на Ректора на Международно
Висше Бизнес Училище – гр.Ботевград), Кандидат: доц. д-р Валери Матеев
Ненков

5.1.4. Рецензия за дипломна работа, магистърска теза и др.
•

Рецензии на дипломни работи на студенти от ОКС „магистър” - 16 бр.
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