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Трудов стаж
Дати
Заемана длъжност или позиция
Основни дейности и отговорности
Име и адрес на работодателя
Вид на дейността или сферата на
работа
Дати
Заемана длъжност или позиция
Име и адрес на работодателя
Основни дейности и отговорности
Вид на дейността или сферата на
работа
Дати
Заемана длъжност или позиция
Основни дейности и отговорности
Име и адрес на работодателя
Вид на дейността или сферата на
работа

Септември 2012 - понастоящем
Социолог
Участие в провеждането и администрирането на социологически изследвания
Институт за изследване на обществата и знаниео към БАН, ул. Московска 13 А
Научана организация

Юни 2011 – Ноември 2011
Сътрудник
ALPHA RESEARCH, София 1000, ул. Искър 54
Теренна работа, интервюиране, кодиране, логически оглед и анализ на данни от
изследвания .
Социологически и маркетингови изследвания

Април 2011 - Юни 2011
Стажант
Теренна работа, интервюиране, кодиране, логически оглед и анализ на данни от
изследвания .
ALPHA RESEARCH, София 1000, ул. Искър 54
Социологически и маркетингови изследвания

Ноември - Декември 2010
Заемана длъжност или позиция Стажант
Основни дейности и отговорности Изготвяне на справки, осъществяване на комуникация с другите отдели и извършване
на преводи.
Дати
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Име и адрес на работодателя

Министерство на външните работи

Образование и обучение
Дати
Наименование на придобитата
квалификация
Име и вид на обучаващата или
образователната организация
Дати
Наименование на придобитата
квалификация

Февруари 2014 – понастоящем
Докторант по социология на неравенствата с тема на дисертацията „Образователна и
социална мобилност в България“
Институт за изследване на обществата и знанието към БАН
Септември 2011 – Юни 2013 г.
Магистър „Трудови пазари и развитие на човешките ресурси”

Име и вид на обучаващата или
образователната организация

СУ „Св. Климент Охридски”

Дати

От август 2007 до юни 2011
Бакалавър по социология

Наименование на придобитата
квалификация
Основни предмети/застъпени
професионални умения
Име и вид на обучаващата или
образователната организация
Дати
Наименование на придобитата
квалификация

- социологически изследвания
- маркетингови изследвания
- анализ на данни
СУ „Св. Климент Охридски”

2003 – 2007
Средно образование

Лични умения и
компетенции
Майчин (и) език (езици)
Чужд (и) език (езици)

Български
Английски

Самооценяване
Европейско ниво (*)

Разбиране
Слушане

Език

C1

Разговор
Четене

Участие в разговор

C1

(*) Единни европейски критерии за познания по езици

Компютърни умения и
компетенции

- Microsoft Office(Word, Excel, PowerPoint);
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- SPSS;

C1

Писане

Самостоятелно
устно изложение
C1

C1

Други умения и компетенции

Участие в проекти:
1. Хоризонт 2020. Изследовател в българския екип по проект „Договаряне на
възможностите за преодоляване на несигурността в ранните трудови кариери и
изключеността от пазара на труда в Европа”, 1 Март 2015 г. – 30 март 2018 г.
Ръководител на българския екип – проф. дсн Румяна Стоилова.
2. Българо-полски изследователски проект „Youth in transition countries“ 2014-2016.
Координатор на първи модул „Socio-cultural and economic background of transformation
processes in post-communist countries“ Ръководител на българския екип – проф. дсн
Пепка Бояджиева.
3. Българо-швейцарски изследователски проект “Социални неравенства и регионални
различия при прехода от образование към заетост в България” 2012-2015.
Изследовател в българския екип. Ръководител на българския екип – проф. дсн Румяна
Стоилова.
Публикации:
1. The process of lifelong leaning in Bulgaria в сборник - Dobrescu E. M, Batar D (eds.)
2014, Imbatranirea Activa Studii si cercetari, Editura Oscar Print, Bucuresti
2. Trends of professional orientation in the educational system towards the labor market –
gender and local differences in comparison в сборник - Dobrescu E. (eds.) 2015, Sociologia
si Psihologia Managementului, Editura Oscar Print, Bucuresti
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