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

Име, Фамилия: Яким Китанов
Академична длъжност: доцент
Научна степен: доктор по икономика

1. НАУЧНОИЗСЛЕДОВАТЕЛСКА ДЕЙНОСТ
1.1. Публикации:
1.1.1. Монография или книга в България:
•

Гъргаров, Зд., Китанов, Я. Рискът в банковата дейност. (под печат)

1.1.2. Статия в международно списание, непопадаща в т.1.1.5
•
•

Kitanov, Y. Are Risk-Free Government Bonds Risk-Free Indeed?
Economy&Business, Vol 9, 2015, 523-530.
Kitanov, Y., Zhelyazkova, V. Green Banking – Definitions, Scope and Proposed
Business Model. Ecology&Safety, Vol. 8, 2015, 309-315.

1.1.3. Статия в сборник трудове от международна конференция:
•

•

Kitanov, Y., Zheyazkova, V. The Bulgarian Banking System at a Glance: What the
Analysis of Key Indicators of Top 10 Banks in Bulgaria in the Period 2010-2014 Tell
Us. Сборник с доклади от юбилейна десета конференция на младите учени,
УНСС, ноември 2014, 8 стр.
Kitanov, Y., Zheyazkova, V. Leading Tendencies in the Bulgarian Banking System in
the Period 2010-2014, юбилейната международна научна конференция,
организирана от Икономически университет – Варна на тема:„Икономиката в
променящия се свят: национални, регионални и глобални измерения“.

1.2 Научни проекти.
1.2.1. Участник в научен проект, финансиран от български източници:
•

„Повишаване качеството на образованието и на научните изследвания в
областта на бизнес-инженерството за изграждане на икономика, основана на
знанието (иновациите) и финансите”

2. УЧЕБНО-ОБРАЗОВАТЕЛНА ДЕЙНОСТ
2.1. Преподавателска дейност (лекции, упражнения, учебници, помагала, изпитни
комисии) – наименования на курсовете
•
•
•

Банково дело
Инвестиции
Управление на портфейл

2.1.1. Часове лекции във ВУЗФ: 230
2.1.2. Участие в изпитни комисии:
•

16 (държавни изптини комисии за дипломни защити за придобиване на ОКС
„магистър“ и държавни изтпити за придобиване на ОКС „бакалавър“)

2.2. Ръководство на дипломанти, специализанти и докторанти.
2.2.1. Ръководство на дипломанти : над 30
3. НАУЧНО-ОРГАНИЗАЦИОННА ДЕЙНОСТ
3.1. Участие в органи на управление на ВУЗФ
•

Декан на академичната програма на ВУЗФ

3.2. Участие в организационни и програмни комитети на международни и
национални научни форуми.
•

Член на организационния комитет на международен научен форум „Innovation –
Engine for Economic Growth“, ВУЗФ, 2014 г.

3.3. Участие в редакционни колегии и съвети на национални, чуждестранни и
международни научни издания.
3.3.1. Член на редакционна колегия (съвет) на чуждестранно или международно научно
издание:
•

Educational Alternatives, ISSN 1314-7277
2

3.4. Публична рецензентска дейност.
3.4.1.а. Рецензия:
•

5 броя по проект „Повишаване качеството на образованието и на научните
изследвания в областта на бизнес-инженерството за изграждане на икономика,
основана на знанието (иновациите) и финансите”

3.4.1.б. Становище:
•

Член на жури за един главен асистент

3.4.2. Рецензия за дипломна работа, магистърскя теза и др.: около 50 броя
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