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Лична информация
Фамилия, Собствено име
Адрес
Телефон
Факс
E-mail

Йорданова, Габриела Милчева
ж.к."Връбница" 2, бл.617, вх.Б, ет.8, ап.48, гр.София, п.к.1231, България
Домашен телефон:
+359 2 934 74 33

Мобилен телефон:
+359 889 65 88 26

Н/П
gabriela.m.yordanova@gmail.com; gyordanova@bas.bg

LinkedIn profile: https://bg.linkedin.com/pub/gabriela-yordanova-phd/63/755/995
ResearchGate profile: https://www.researchgate.net/profile/Gabriela_Yordanova2
Националност
Дата на раждане
Пол

Българска
02.01.1982г.
Женски

Трудов стаж 11 години по специалността
Май 2015 – до днес

Дати
Заемана длъжност или позиция

Главен асистент доктор, Секция “Общество на знанието: наука, образование и иновации”
Институт за изучаване на обществата и знанието при БАН

Име и адрес на работодателя

1000 гр. София ул. “Московска” № 13А, България
Интернет страница: http://issk-bas.org/
E-mail: institutesk@gmail.com

Дати

Май 2016 – до днес

Заемана длъжност или позиция

Член на екипа на международен изследователски проект SHARE - http://www.shareproject.org/

Основни дейности и отговорности

Вълна 7, Национална база данни - панел на микро данни за здравето, социално-икономическия
статус и социалните, и семейни мрежи

Име и адрес на работодателя

Институт за изучаване на обществата и знанието при БАН

Дати

Май 2015 – до днес

Заемана длъжност или позиция

Член на екипа на международен изследователски проект NEGOTIATE / ПРЕГОВАРЯЙ https://blogg.hioa.no/negotiate/

Основни дейности и отговорности

Работен пакет 7, Провеждане на експеримент сред работодатели за младите кандидати
за работа: сравнително винетно изследване – България, Гърция, Норвегия, Швейцария чрез
въпроси винетки в общо 5 икономически сектора: Финанси и застрахователно дело,
Здравеопазване, Туризъм, ИТ и Машиностроене.

Име и адрес на работодателя

Институт за изучаване на обществата и знанието при БАН

Cтр. 1/9 - Europass Автобиография
Йорданова Габриела, Милчева

Дати

Декември 2014 – до днес

Заемана длъжност или позиция

Член на екипа на националния кореспондент за България за Европейска фондация за
подобряване на условията на живот и труд EUROFOUND - http://www.eurofound.europa.eu/

Основни дейности и отговорности

Провеждане на представителни проучвания, касаещи социалния диалог, колективното
договаряне и представителността на основните социални партньори (синдикалната и
работодателска представителност) в различни сектори от икономиката на национално ниво

Име и адрес на работодателя

Консорциум IRShare/ Институт за изучаване на обществата и знанието при БАН
Дати

2011 – 2012

Заемана длъжност или позиция

Хоноруван преподавател към Общоикономически факултет, катедра Икономическа
социология

Основни дейности и отговорности

Аудиторна заетост (семинарни занятия/упражнения) със студенти в бакалавърска степен,
направление: Икономика и бизнес, редовна форма на обучение по: “Икономическа социология“
и Лятна практика ЕСИ.

Име и адрес на работодателя
Вид на дейността или сферата на
работа
Дати

Университет за национално и световно стопанство, гр. София
1700 гр.София, Студентски град "Хр. Ботев", България
Интернет страница: http://unwe.acad.bg/
E-mail: sociology@unwe.acad.bg
Държавен сектор
2009 – до днес

Заемана длъжност или позиция

Хоноруван преподавател към Философско-исторически факултет, катедра Приложна и
институционална социология

Основни дейности и отговорности

Аудиторна заетост (лекции и упражнения) със студенти в бакалавърска и магистърска степен,
редовна форма на обучение по следните курсове:“Количествени и качествени методи”,
“Познавателни възможности на различните методи на регистрация при изследването на
дискретни социални проблеми”, “Анализ на данни”, “Маркетингови изследвания”, “Интернет
изследвания“, “Приложна социология”, “Медийни изследвания”, Лятна практика ЕСИ,
“Индустриални отношения”. Рецензент на магистърски тези.
Пловдивски университет ”Паисий Хилендарски”

Име и адрес на работодателя

4000 гр. Пловдив ул. “Цар Асен” № 241, България
Интернет страница: www.pu.acad.bg
E-mail: pduniv@pu.acad.bg

Вид на дейността или сферата на
работа
Дати

Държавен сектор
2006 – 2015

Заемана длъжност или позиция

Директор “Количествени изследвания”, Старши изследовател

Основни дейности и отговорности

Организация и управление на проекти, Изготвяне инструментариум на изследвания – методика
и методология, Разпределение на задачи и задължения, Контрол върху изпълнението на
задачите, Обработка на информацията, Изготвяне на доклади, Представяне на данни пред
широката общественост, Ръководител на стажантската програма към Института.
Институт за социални изследвания и маркетинг

Име и адрес на работодателя

1111 София, ж.к. „Яворов”, бл. 73, ет. 8, ап.16, България
Интернет страница: www.issm-bg.com
E-mail: office@issm-bg.com

Вид на дейността или сферата на
работа

Cтр. 2/9 - Europass Автобиография
Йорданова Габриела, Милчева

Частен сектор, Изследователска агенция в областта на маркетинга и социалните проучвания

Образование и обучение
Дати
Наименование на придобитата
квалификация

Ноември 2010г. – Юли 2013г.
Доктор по научна специалност 05.11.01. СОЦИОЛОГИЯ

Основни предмети/застъпени
професионални умения

Тема: “Бюджет на времето на жените в детеродна възраст в постсоциалистическа
България”.

Име и вид на обучаващата или
образователната организация

Университет за национално и световно стопанство, гр. София, Общоикономически факултет,
катедра Икономическа социология

Ниво по националната класификация

2 АНАЛИТИЧНИ СПЕЦИАЛИСТИ, 24 ДРУГИ АНАЛИТИЧНИ СПЕЦИАЛИСТИ, 244 Аналитични
специалисти в областта на обществените науки, 2444 Социолози

Дати
Наименование на придобитата
квалификация
Основни предмети/застъпени
професионални умения

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

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

Име и вид на обучаващата или
образователната организация
Ниво по националната класификация

Cтр. 3/9 - Europass Автобиография
Йорданова Габриела, Милчева

2005 – 2007г.
Магистър, специалност: Социология
Нова икономическа социология, Социология на гражданското общество, Психология на
управлението, Човешки капитал, Бюджет на времето, Социология на несъстоятелността,
Политически маркетинг, Европейски проекти, Приложна социология, Социология на
здравеопазването, Икономическа култура.
Университет за национално и световно стопанство, гр. София
2 АНАЛИТИЧНИ СПЕЦИАЛИСТИ, 24 ДРУГИ АНАЛИТИЧНИ СПЕЦИАЛИСТИ, 244 Аналитични
специалисти в областта на обществените науки, 2444 Социолози
2001 – 2005г.
Бакалавър, специалност: Икономика със специализация: Икономическа социология
Въведение в социологията, Общосоциологически теории, Политология, Икономическа
социология, Маркетинг, Статистика, Демография, Методология и методика на ЕСИ, Социална
психология, Социология на труда, Икономическа психология, Качествени методи в емпиричните
изследвания, Организационно поведение, Програмни продукти за обработка на данни,
Социална политика, Бизнес комуникации, Извадки в емпиричните изследвания, Конфликти в
икономиката, Потребителско поведение, Реклама, Социология на пазара, Бизнес етика и
бизнес етикет, Маркетингови изследвания, Организация и финансиране на емпирично
изследване, Управление на персонала на фирмата, Икономически теории, Информатика,
Микроикономика, Макроикономика, Стопанска история, Философия, Геоикономика, Икономика
на труда, Прогнозиране и планиране, Основи на управлението, Финанси, Счетоводство
Университет за национално и световно стопанство, гр. София
2 АНАЛИТИЧНИ СПЕЦИАЛИСТИ, 24 ДРУГИ АНАЛИТИЧНИ СПЕЦИАЛИСТИ, 244 Аналитични
специалисти в областта на обществените науки, 2441 Икономисти
1997 – 2001г.
Среден мениджър
Психология, Философия, Логика, Културология, Управленска етика и естетика, Маркетинг,
Оперативният мениджър на работното място, Пазар и пазарна конюнктура, Фирмено право,
Банко-финансов мениджмънт, Фирмен външно-търговски бизнес, Борси и борсова политика,
Персонален мениджмънт, Основи на пазарната икономика, Общи въпроси на управлението и
организацията на съвременните фирми, Информационни технологии.
47 СОУ “ Христо Г. Данов” гр.София
1 РЪКОВОДНИ СЛУЖИТЕЛИ, 13 РЪКОВОДИТЕЛИ НА МАЛКИ ПРЕДПРИЯТИЯ, 131
Ръководители на малки предприятия, 1319 Ръководители на малки предприятия,
некласифицирани другаде

Лични умения и
компетенции
Майчин език

Български

Чужди езици
Самооценяване
Европейско ниво (*)

Разбиране
Слушане

Разговор
Четене

Участие в разговор

Писане

Самостоятелно
устно изложение

Английски Език

С2

С2

С2

С2

С2

Немски Език

В2

В2

В2

В2

В2

Руски език

В2

В2

В2

В2

В2

(*) Единни европейски критерии за познания по езици

Социални умения и
компетенции

Гъвкавост, адаптивност към променящи се условия на средата, работоспособност, поемане на
отговорност, комуникативност.

Организационни умения и
компетенции

Умения за работа в екип, координация, управление и администрация на хора, проекти и
бюджети в професионалната среда.

Технически умения и
компетенции

Работа с компютър, принтер, скенер, ксерокс, факс, мултимедия и други офис технически
средства.
Операционни системи: Windows 9x, Windows NT/2000, Windows Vista

Компютърни умения и
компетенции

Офис приложения: MS Word, MS Excel, MS Power Point
Приложения за Интернет: Outlook Express, Internet Explorer, Google Chrome, Mozilla Firefox
Специализиран софтуер: SPSS (Windows)

Артистични умения и
компетенции

от 2010г. до днес – Народни танци, танцов клуб Мера денс,– участия в национални и
междинародни конкурси и фестивали

Други умения и компетенции

2005-2007г. – Заместник – председател на “Клуб на социолога” към УНСС- гр.София

Свидетелство за управление
на МПС

Притежава „В” категория от 2000г.
общество на знанието, индустриални отношения, социален диалог, колективно договаряне,

Допълнителна информация корпоративна социална отговорност, учене през целия живот;

eмпирични изследвания - организация и управление на проекти, изследователски нисши:
социални проучвания, изследвания на електорални нагласи, маркетингови изследвания
(продуктов маркетинг, политически маркетинг и т.н.), аудитория на медии и др.;

Области на професионален
интерес

жизнени цикли, бюджет на времето, свободно време, балансът работа-семейство, джендър
политики;
активни и интерактивни методи на преподаване във висшето образование, засилване на
връзката пазар на образователни услуги - пазар на труда, практическа приложимост на
преподавания материал.

Cтр. 4/9 - Europass Автобиография
Йорданова Габриела, Милчева

Проект “Социална закрила на работниците в споделената икономика: България“, (Март 2017 –
до днес), Възложител: Центъра за трудови отношения, иновации и промени към Университет
Лийдс, Великобриатния, Длъжност: социолог-изследовател

Списък на някои по-важни
проекти, в които кандидатът е
участвал:

Проект по Програма за подпомагане на младите учени в БАН (договор № ДФНП155/12.05.2016), на тема: „Балансът между работа и личен живот в сектора на ИКТ в България:
ролята на виртуалния труд”, с ръководител на проекта доц.д-р Васил Киров (Май, 2016 - до
днес)
Проект: “Сравнителен аналитичен доклад на тема “Проучване на концептуална рамка за
ключови измерения на индустриалните отношения на Европейския социален диалог и
националните индустриални отношения в България за периода 2008-2015г.” (Март, 2017);
"Развитие на колективно договореното работното време 2015 - 2016 - България"” (февруари,
2017); Неравенствата в условията на труд: Изследване на измамни форми на заетост в
Европейския съюз” (Ноември, 2015); “Сравнителен аналитичен доклад на тема „Проучване на
промените във възнагражденията и системите за възнаграждения” (Октомври, 2015);
“Сравнителен аналитичен доклад на тема „Жилищата в Европа - последствия от лошото
настаняване” (Септември, 2015) по проект на ИИОЗ-БАН: Национален кореспондент за
България на European Foundation for Improvement of Living and Working Conditions, Dublin, 20142018, Възложител: Европейска фондация за подобряване условията на живот и труд (European
Foundation for Improvement of Living and Working Conditions), Длъжност: социолог-изследовател;
Ръководител на проекта: доц. д-р Васил Киров, Членове на екипа: гл.ас. д-р Екатерина Маркова
и Диана Ненкова
Статия “Bulgaria: Five nationally representative employers' organisations and two trade unions
recognised for the next 4 years (2016-2020)” (декември, 2016) по проект на ИИОЗ-БАН:
Национален кореспондент за България на European Foundation for Improvement of Living and
Working Conditions, Dublin, 2014-2018, Възложител: Европейска фондация за подобряване
условията на живот и труд (European Foundation for Improvement of Living and Working
Conditions), Длъжност: социолог-изследовател; Ръководител на проекта: доц. д-р Васил Киров,
Членове на екипа: гл.ас. д-р Екатерина Маркова и Диана Ненкова
Проект: “Тримесечен доклад за България за периода юли-септември 2016” (Октомври, 2016);
“Тримесечен доклад за България за периода юли-септември 2015” (Октомври, 2015) по проект
на ИИОЗ-БАН: Национален кореспондент за България на European Foundation for Improvement
of Living and Working Conditions, Dublin, 2014-2018, Възложител: Европейска фондация за
подобряване условията на живот и труд (European Foundation for Improvement of Living and
Working Conditions), Длъжност: социолог-изследовател; Ръководител на проекта: доц. д-р Васил
Киров, Членове на екипа: гл.ас. д-р Екатерина Маркова и Диана Ненкова
Проект: “Проучване на синдикалната и работодателска представителност за секторите:
“Производство на обувки и Обработка на кожи без косъм; обработка и багрене на кожухарски
кожи” (Май,2016); “Фризьорски и козметични услуги” (Април, 2016); “Железопътен и Градски
обществен транспорт” (Декември, 2015) “Производство на захар” (Декември, 2015);
“Корабостроене” (Ноември, 2015); “Производство на мебели” (Февруари, 2015); “Агенции за
временна заетост” (Март, 2015); “Морски транспорт” (Март, 2015); “Добивна промишленост”
(Май, 2015); “Пощенски и куриерски дейности” (Май, 2015), по проект на ИИОЗ-БАН:
Национален кореспондент за България на European Foundation for Improvement of Living and
Working Conditions, Dublin, 2014-2018, Възложител: Европейска фондация за подобряване
условията на живот и труд (European Foundation for Improvement of Living and Working
Conditions), Длъжност: социолог-изследовател; Ръководител на проекта: доц. д-р Васил Киров,
Членове на екипа: гл.ас. д-р Екатерина Маркова и Диана Ненкова
Проект: “Проучване и анализ на доброто управление в община Аксаково (България), община
Игуалада (Испания), община Кераско (Италия) и община Моекмюел (Германия) и анкетно
проучване по време на провеждане на международна конференция в България” по проект:
“Създаване на партньорства за по-добро управление на община Аксаково”. (Януари – Юли
2013 г.) Възложител: община Аксаково, Длъжност: социолог-изследовател; Ръководител на
проекта: Петър Живков. Членове на екипа: Мая Ружинова и Давид Кюранов – старши
изследователи.
Проект: “Провеждане на изследване за нагласите и информираността на заинтересованите
страни по въпросите на КСО по области с включване и на предприятия от сферата на
социалната икономика” (Ноември - Декември 2012), Възложител: Министерството на труда и
социалната политика, Длъжност: социолог-изследовател; Ръководител на проекта: Петър
Живков. Членове на екипа: Андриана Славова и Давид Кюранов – старши изследователи.
Проект: “Изготвяне на методология за социално включване на лишените от свобода” (Декември
2012), Възложител: Държавно предприятие «Фонд затворно дело» по Договор за безвъзмездна
финансова помощ № BG051PO001-7.0.01-0103-С0001 «Без граници» за социално включване на
лишените от свобода», Длъжност: социолог-изследовател; Ръководител на проекта: доц. д-р
Мирослава Радева. Членове на екипа: Петър Живков и Мая Ружинова – старши изследователи.
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Проект: “Установяване на ефекта от политиките за младежта върху младите хора“ (Юли 2012),
Възложител: Министерство на образованието, младежта и науката, Длъжност: социологизследовател; доц. д-р Мирослава Радева. Членове на екипа: Петър Живков и Андриана
Славова – старши изследователи.
Проект: “Възможности за социално включване на лишените от свобода” (Юли 2012),
Възложител: Държавно предприятие «Фонд затворно дело» по Договор за безвъзмездна
финансова помощ № BG051PO001-7.0.01-0103-С0001 «Без граници» за социално включване на
лишените от свобода», Длъжност: социолог-изследовател; Ръководител на проекта: доц. д-р
Мирослава Радева. Членове на екипа: Петър Живков и Мая Ружинова – старши изследователи.
Проект: “Изследване на общественото мнение към НАТО” (Януари 2012), Възложител:
Централата на НАТО в Брюксел, Длъжност: социолог-изследовател; Ръководител на проекта:
доц. д-р Мирослава Радева. Членове на екипа: Петър Живков – старши изследовател
Проект: “Физическата дееспособност на българите от 18 до 65 години” (Юни 2011 и Януари
2012), Възложител: Министерство на физическото възпитание и спорта, Длъжност: социологизследовател; Ръководител на проекта: Петър Живков. Членове на екипа: Андриана Славова и
Давид Кюранов – старши изследователи.
Проект: “Изследване на общественото мнение към НАТО” (Юли 2010), Възложител: Централата
на НАТО в Брюксел, Длъжност: социолог-изследовател; Ръководител на проекта: доц. д-р
Мирослава Радева
Проект: “Общественото мнение за реформата в държавната администрация, пенсионната
система, здравеопазването и образованието” (Април 2010), Възложител: Министерство на
финансите, Длъжност: социолог-изследовател; Ръководител на проекта: доц. д-р Мирослава
Радева. Членове на екипа: Деян Неделчев – старши изследовател.
Проект: “Провеждане на социологическо проучване и анализ на нивото на прозрачност и
публичност на дейността на Агенцията по заетостта” (Ноември – Декември 2009), Възложител:
Агенция по заетостта, Длъжност: социолог-изследовател; Ръководител на проекта: доц. д-р
Мирослава Радева. Членове на екипа: Петър Живков и Давид Кюранов – старши
изследователи.
Проект: “Провеждане на маркетингови проучвания и изработване на уеб базирана платформа
за рейтингова система по проект за разработване на рейтинг на висшите училища в Република
България” (Май –Юли 2009 и Юли 2009 – Септември 2010), Възложител: Министерство на
образованието, младежта и науката, Длъжност: социолог-изследовател; Ръководител на
проекта: Петър Живков. Членове на екипа: Деян Неделчев и Давид Кюранов – старши
изследователи
Проект: “Стереотипи и предразсъдъци в подготвително и основно образование по признаците
пол, увреждане, етническа принадлежност и религия” (Юни – Юли 2009), Възложител: Комисия
за защита от дискриминацията, Длъжност: социолог-изследовател; Ръководител на проекта:
Елена Лазарова. Членове на екипа: Деян Неделчев и Давид Кюранов – старши изследователи.
Проект: “Настроенията и нагласите по въпросите на дискриминацията сред общности на
бежанци, имигранти и чужденци в сферата на заетостта, образованието, достъпа до стоки и
услуги” (Юни – Юли 2009), Възложител: Комисия за защита от дискриминацията, Длъжност:
социолог-изследовател; Ръководител на проекта: Елена Лазарова. Членове на екипа: Деян
Неделчев и Давид Кюранов – старши изследователи.
Проект: “Проучване и анализ на равнището на публичност и информираност на гражданите и на
лицата с намалено зрение относно функциите, компетентността и работата на областните
администрации и общински съвети.” (Февруари – Август 2009), Възложител: областна
администрация Благоевград, Длъжност: социолог-изследовател; Ръководител на проекта:
Елена Лазарова. Членове на екипа: Деян Неделчев и Давид Кюранов – старши изследователи.
Проект: “Изготвяне на мониторинг на изпълнението на Национална програма „По-пълно
обхващане на на децата в задължителна училищна възраст , модул „Осигуряване на закуска
и/или мляко (чай), включително млечно-кисели продукти” (Декември 2008 – Януари 2009),
Възложител: Министерство на образованието, младежта и науката, Длъжност: социологизследовател; Ръководител на проекта: Елена Лазарова.
Проект: “Социално-икономически и демографски перспективи в общините Велико Търново,
Горна Оряховица и Лясковец” (Ноември2008 – Януари 2009), Възложител: община Велико
Търново, Длъжност: социолог-изследовател; на проекта: доц. д-р Мирослава Радева. Членове
на екипа: Юлияна Горанова и Андриана Славова – старши изследователи.
Проект: “Анализ и оценка на потребностите от социални услуги до момента и насоки и
перспективи за развитието им в община Варна” (Ноември – Декември 2008), Възложител:,
Община Варна Длъжност: социолог-изследовател; Ръководител на проекта: доц. д-р
Мирослава Радева. Членове на екипа: Петър Живков – старши изследовател.
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Проект: “Изследване на общественото мнение към НАТО” (Септември – Октомври 2008),
Възложител: Централата на НАТО в Брюксел, Длъжност: социолог-изследовател; Ръководител
на проекта: доц. д-р Мирослава Радева. Членове на екипа: Петър Живков – старши
изследовател.
Проект: “Отношение на обществеността и заинтересованите групи (учители, родители, ученици)
към провеждането на държавен зрелостен изпит през учебната 2007-2008 година” (Юни – Юли
2008), Възложител: Министерство на образованието и науката – понастоящем Министерство на
образованието, Длъжност: социолог-изследовател; Ръководител на проекта: Елена Лазарова.
Членове на екипа: Георги Георгиев – старши изследовател.
Проект: “Провеждане на социологическо проучване за степента на информираност и
информационните нужди на целевите групи на оперативна програма „Техническа помощ”, както
и анализ на получените данни” (Май – Юни 2008), Възложител: Министерство на финансите,
Длъжност: социолог-изследовател; Длъжност: социолог-изследовател; Ръководител на проекта:
Елена Лазарова. Членове на екипа: Виктория Мадемова – старши изследовател.
Проект: “Употребата на психоактивни вещества сред учениците от 7 до 12 клас в град София”
(Май – Юни 2008), Възложител: Столична община, Длъжност: социолог-изследовател;
Ръководител на проекта: Елена Лазарова.
Проект: “Изследване на социално икономическата обстановка в община Смолян” (Март – Май
2008), Възложител: община Смолян, Длъжност: социолог-изследовател; доц. д-р Мирослава
Радева. Членове на екипа: Юлияна Горанова и Красимир Михайлов– старши изследователи.
Проект: “Изследване на готовността за кандидатстване за европейските фондове” (Февруари,
Юни, Ноември 2007, Май 2008), Възложител: Министерство на финансите, Длъжност: социологизследовател; Ръководител на проекта: Елена Лазарова. Членове на екипа: Георги Георгиев и
Виктория Мадемова – старши изследователи.
Проект: “Мониторинг на модул Осигуряване на закуска и мляко (чай на всеки ученик в 1-4 клас,
както из а децата в подготвителните групи и класове” (Ноември - Декември 2007), Възложител:
Министерство на образованието и науката – понастоящем Министерство на образованието,
младежта и науката, Длъжност: социолог-изследовател; Ръководител на проекта: доц. д-р
Мирослава Радева. Членове на екипа: Елена Лазарова и Георги Георгиев – старши
изследователи.
Проект: “Отношение на обществеността и заинтересованите групи (учители, родители, ученици)
към въвеждането на държавен зрелостен изпит за учебната 2007-2008 година” (Септември –
Ноември 2007), Възложител: Министерство на образованието и науката – понастоящем
Министерство на образованието, младежта и науката, Длъжност: социолог-изследовател;
Ръководител на проекта: Елена Лазарова. Членове на екипа: Георги Георгиев – старши
изследовател.
Проект: “Нагласи към функционирането на Национална гореща телефонна линия за деца и
насилието над деца” (Юли – Октомври 2007), Възложител: УНИЦЕФ, Длъжност: социологизследовател; Ръководител на проекта: доц. д-р Мирослава Радева. Членове на екипа: Елена
Лазарова и Андриана Славова – старши изследователи.
Проект: “Изследване социални профил на младите хора от община Варна и техните очаквания
за удовлетворяване потребностите им от определен тип жилища” (Септември – Декември
2006), Възложител: община Варна, Длъжност: социолог-изследовател; Ръководител на проекта:
Петър Живков. Членове на екипа: Мая Ружинова – старши изследовател.
Проект: “Проучване потребностите от жилища на отделни социални слоеве, групи, подоходни
категории граждани от община Варна” (Септември – Декември 2006), Възложител: община
Варна, Длъжност: социолог-изследовател; Ръководител на проекта: Петър Живков. Членове на
екипа: Мая Ружинова – старши изследовател.
Проект: “Изясняване на причините за отпадането на ученици от начално, основно и средно
образование. Оценка на ефективността на програмите от МОН за засилване на мотивацията за
посещаване на училище” (Юли – Септември 2006), Възложител: Министерство на
образованието и науката – понастоящем Министерство на образованието, младежта и науката,
Длъжност: социолог-изследовател; Ръководител на проекта: доц. д-р Мирослава Радева.
Членове на екипа: Елена Лазарова и Андриана Славова – старши изследователи.
Проект: “Реформа за повишаване благосъстоянието на децата в България” по отношение на
развитието на алтернативните услуги за деца и семейства, базирани в общността” (Февруари –
Юни 2006), Възложител: Министерство на труда и социалната политика, Длъжност: социологизследовател; Ръководител на проекта: доц. д-р Мирослава Радева. Членове на екипа: Елена
Лазарова и Андриана Славова – старши изследователи.
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Членство в научни организации:

Член на Съюза на учените в България (СУБ)
Член на Българска социологическа асоциация (БСА)
Сертификат за участие в международна конференция на тема “Трудовия пазар, образованието,
заетостта: СЪВРЕМЕННИ ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА И ПЕРСПЕКТИВИ”, организирана от бюро
Конрад Аденауер, София, 28-29 ноември, 2016г.

Участие в научни конференции и
кръгли маси

Сертификат за участие в Лятно училище «The Global Digital Workplace - New Ways of Working,
New Forms of Labour», 05.07.2015-11.07.2015, Виена, Австрия по проект „COST Action
Individuals, Societies, Cultures and Health, COST Action IS1202, Dynamics of Virtual Work”.
Ръководител на проекта - Prof Ursula Huws, на българската част – доц. д-р Васил Киров.
Представен доклад на тема: „Global digital workplace as an opportunity for Bulgarian woman to
achieve work-family balance”.
Серификат за участие в Експертен семинар “Quality of working life and economic performance:
results from linked employer/employee surveys”, 3.10-7.10.2015, Париж, Франция, по проект
InGRID project – финансиран по Седма рамкова програма на Европейския съюз за научни
изследвания, технологично развитие и демонстрации No 312691, включващ 17 европейски
партньори.
Сертификат от УНСС, АФОН 2012, FRIEDRICH EBERT STIFTUNG (Бюро България) за
Академична подготовка в Съпътстваща студентска конференция “Глобализацията тук и там” на
Национална конференция с международно участие Обществената трансформация в България,
Европа и света, София, 2012г.
Сертификат от Съюза на учените в България – Благоевград за участие в Четвърта Балканска
научна конференция: «Науката, образованието и изкуството през XXI век», Благоевград, 2012г.
Сертификат от ЮЗУ «Неофит Рилски» - Благоевград, за участие в Докторантски форум на тема
«Съвременните предизвикателства пред докторантското обучение», Благоевград, 2011г.
Диплома от ИС при БАН за представен доклад на Осми четения за млади социолози на името
на проф. Живко Ошавков, София, 2007г.
Сертификат от Клуб на социолога при УНСС за участие в Национална студентска конференция
„Евроинтеграцията – предизвикателства пред младите социолози от българските
университети”, София, 2006г.
Йорданова, Г. Работата от разстояние - предимства и недостатъци през призмата на жените.//
Сборник с редколегия: "ИКОНОМИЧЕСКА СОЦИОЛОГИЯ 4.0", УНСС – София, 2016, стр. 105114, ISBN 978-954-644-872-9, достъпна на адрес:
http://www.unwe.bg/uploads/Department/Sociologia.ZA.PECHAT.pdf
Йорданова, Г. Емпирично изследване на бюджета на времето, на жените в детеродна възраст.
// Научно списание за туристика „Пирински книжовни листи“, Благоевград, година VI, брой VI,
2015, стр.113-123 ISSN 1312–6911
Yordanova, G. Global Digital Workplace as an Opportunity for Bulgarian Woman to Achieve WorkFamily Balance.// Working Paper Series, Number 5, COST Action IS 1202, The University of
Hertfordshire, College Lane, Hatfield, Hertfordshire AL10 9AB, UK, 2015, available at:
http://dynamicsofvirtualwork.com/wp-content/uploads/2015/08/COST-Action-IS1202-Working-Paper5.pdf
Йорданова, Г. Бюджета на време в професията на преподавателя като част от практическото
обучение на студентите. // Научно списание за туристика „Пирински книжовни листи“,
Благоевград, година V, брой V, 2015, стр.78-81, ISSN 1312–6911;

Основни публикации през
последните 5 години

Йорданова, Г. Предложение за лична атестация на компетенциите в преподавателската
професия. // сп. ИЗВЕСТИЯ на Съюза на учените - Варна, Серия "Хуманитарни науки", брой
1/2014, Варна, 2015, стр.22-25, ISSN 1310-6376;
Йорданова, Г. Възможност за оптимизиране на бюджета на време в професията на
преподавателя. // т.V, научни трудове на СУБ-Кърджали, посветени на Юбилейна научна
конференция с международно участие „Науката и образованието – традиции и бъдеще”,
Кърджали, 2014, стр.45-51, ISSN 1314-3425;
Йорданова, Г. Индустрията на свободното време и анимация в глобалния туризъм. // кн. 9,
научно списание „Инфраструктура и комуникации” на факултет „Икономика на
инфраструктурата” – УНСС, посветено на темата "Тенденции в развитието на глобалния
туризъм", София, 2014, стр.237-241, ISSN 1314-0930;
Yordanova, G. The industry of leisure time and activity tourism in global tourism. // кн. 9, научно
списание „Инфраструктура и комуникации” на факултет „Икономика на инфраструктурата” –
УНСС, посветено на темата "Тенденции в развитието на глобалния туризъм", София, 2014,
стр.242-245, ISSN 1314-0930;
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Йорданова, Г. Трудности при социализацията на българската жена в условията на пазарна
икономика. // Сборник: Национална конференция с международно участие “Обществената
трансформация в България, Европа и света” - УНСС, АФОН 2012, FRIEDRICH EBERT
STIFTUNG, София, 2012, стр.246-253, ISSN 978-954-644-546-9;

Йорданова, Г. Двигателна активност на лицата в трудоспособна възраст – състояние, проблеми
и перспективи. // Научно методическо списание Спорт и наука: Международна научна
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