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Изследователски профил на преподавателя
1. Име и фамилия:
2. Научна степен:
3. Академична длъжност:
4. Област на научни интереси (напр. Финанси
или Икономикс):
4.1 Подобласт (напр. Корпоративни финанси
или Макроикономика):
5. Научни проблеми (напр. държавен бюджет и
фискална политика; инфлация; и др.):
6. Друга експертиза (напр. предприемаческа

активност (собствен бизнес); бизнес консултиране и
др.):
7. Основни публикации (6 ключови публикации
- могат да се включат публикации от всякакъв
характер: статии, студии, монографии и др.;
публикации на български или на чужд език):

Петя Ангелова
Доктор
Главен асистент
Мениджмънт, Комуникации
Международен мениджмънт, Мениджмънт
на знанието, Здравен мениджмънт,
Организация на управлението, Бизнес
комуникации
Управленски информационни системи,
Управленски решения, Управление на
конфликти, Програми за управление на
знанието
1.
"Мениджърските
информационни
системи в лечебните заведения от
извънболничната медицинска помощ в
България – важна крачка по пътя към
национално
е-здравеопазване"
–
сп.
„Здравен мениджмънт и икономика”, МУВарна, бр. 1, 2007г.
2. „Основни групи управленски решения
вземани от мениджърите на най-успешните
медицински
и
диагностичноконсултативни центрове в област Варна” –
сборник доклади от „Научна конференция
на младите научни работници - 2009”, изд.
„Наука
и
икономика”,
ИУ-Варна,
25/09/2009г., 93-101 стр
3. „Възможности за количествен подход при
подбора на управленски кадри” - сборник
доклади от „Научна конференция на
младите научни работници”, изд. „Наука и
икономика”, ИУ-Варна, 06/06/2003г
4. „The Healthcare Manager in Non-Hospital
Medical Organization as a Person of Knowledge
and Skills”, представен на конференцията за
докторанти, организирана в Солун от SouthEast European Research Centre, Research
Centre към University of Sheffield и CITY
Liberal Studies, 06/2007 (на електронен
носител)
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5.
“Ситуационен
анализ
на
ICT
комуникациите като средство за вземане на
решения от здравните мениджъри” – сп.
Известия, ИУ-Варна, бр. 1, 2009г, 74-83 стр.
6. „Стилове за управление на
междуличностни конфликти в бизнес
организациите” – под печат

