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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):
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