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Автобиография 

             на:  

доц. д-р Мария Тодорова Марикина 

  

 

 

Средно образование: 

 

1984 – 1988 г.     Гимназия „Софроний Врачански”, гр. Пловдив; 

Дипломиране със златен медал за отличен успех на 

Минитерство на образованието. 

 

Университетско образование: 

 

Юни 1996 – Юни 1999 г. Докторант на свободна подготовка за придобиване на 

научна и образователна степен Доктор по икономика 

(три години), Департамент по Икономикс, УНСС 

 

Септември 1988 – Ноември 1992 г.  Висше образование, специалност 

Макроикономика,  УНСС 

 

Академича степен: 

 

Октомври 1999 г. Доктор по икономика, Специализиран научен съвет по 

Макроикономика при ВАК, Защитен дисертационен 

труд на тема: „Социалното пазарно стопанство в 

Германия- Теоретичен анализ и емпирична проверка” 

(научен ръководител и консултант проф. Д-р Стоядин 

Савов) 

 

Ноември 1992 г.  Магистър по икономика, Департамент по Икономикс, 

УНСС, Гр. София 

  

 

Професионален опит и длъжности: 
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От декември.2007 г.  Доцент, Департамент по Икономикс, УНСС, София 

 

От 2003г. – XII. 2007 Главен асистент, Департамент по Икономикс, УНСС, 

София 

Април 1995г. – 2003г.  Старши асистент, Департамент по Икономикс, УНСС, 

София 

Септември 1993г. – 1995г. Асистент,  Департамент по Икономикс, УНСС, София 

 

 

 

Друг професионален опит: 

 

Февруари 1993 г. – Септември1993 г.  Специалист в Министерство на 

финансите, Главно Управление „Данъци”, отдел 

Анализи и прогнози, София 

 

Месторабота: 

 

На основен трудов договор в УНСС - София 

 

  

  

Работи в следните направления на икономическата наука: 

 

Сравнителен анализ на стопанските модели 

Социално пазарно стопанство 

Национална конкурентоспособност 

Световна икономика и глобализация 

 

Участие в научни проекти:    

 

2001 – 2003 год.  Участие в научен проект в УНСС на тема: 

„Икономика на благосъстоянието – Теория и 

практика в условията на преход към пазарно 

стопанство в България”; 

 

2002 – 2004 год. Участие в научен проект в УНСС на тема: 

„Икономическа трансформация и 

конкурентоспособност на преходните 

икономики” 

 

2006 – 2008 год.  Участие в научен проект в УНСС на тема: 

 „Методически насоки за повишаване качеството 

на обучението по икономическа теория в 

УНСС” 
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2006 - 2008 год. Участие в учебно-методичен и научен  проект на 

тема: 

 „Въвеждане на единен изпитен тест за кандидат 

студенти в УНСС” 

 

2009-2011 год.  Участие в учебно-методичен и научен  проект на 

тема: „Структурни и институционални аспекти 

на икономическата интеграция на България в 

Европейския съюз“, УНСС 

 

2013-2015 год. Ръководство на проект в УНСС на тема:         

“ЕФЕКТИВНОСТ НА ПРАВИТЕЛСТВОТО 

КАТО ФАКТОР ЗА 

КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТТА НА 

БЪЛГАРИЯ” 

 

Участие в консултативни и експертни съвети към национални институции: 

 

 Експерт за осъществяване на координация, 

сътрудничество и научни консуртации при 

разработване, провеждане, контрол за 

изпълнение и оценка на държавната политика в 

областта на социалната икономика,  

гр.София, Организатор: Министерство на труда 

и социалната политика 

/доказателства за участие/: Заповед от 

31.07.2014 год. на министъра на МТСП  

Година на провеждане: 2014-2017 

 

 

Езикова подготовка: български (роден), английски, немски,  руски и латински  

  

 

Специализации: 

 

08-09/ 1996 Специализация по Микро- и Макроикономика към 

Варшавски Университет, Полша 
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07-08/1994  Специализация по Макроикономика в програма на 

Академия Истрополитана – Братислава и Технологичен 

Университет- Виена 

05 /2012 Висше училище за технологии и икономика, 

Сарбрюкен, Германия   

05/2015 Висше училище за технологии и икономика, 

Сарбрюкен, Германия   

 

Преподавани учебни курсове: 

 

1. Университет за национално и световно стопанство – София 

„ Основи на икономическата теория” - всички първи курсове 

„Микроикономиката” - всички първи курсове 

„Макроикономика”- всички втори курсове 

„Сравнителен анализ на моделите на пазарно стопанство”- ІV курс спец. 

“Макроикономика” 

„ Глобална политическа икономия” ІV курс спец. “Макроикономика” 

„Глобализация и икономически трансформации“, магистри спец. Макроикономика  

„Стопански модели и конкурентоспособност“, магистри спец.  Макроикономика и 

финанси 

 „Теория на фирмата съвършен конкурент” – досторанти 

 

2. Saarland Business School HTW, Saarbrueken Deutschland 

 

2012 - “National Competitiveness in a global Economy”, students in 8-th semester , 

International business administration 

2015 - National Competitiveness in a global Economy”, students in 8-th semester , 

International business administration 

2015 - “Emerging markets”, students in 6-th semester, Bachelor Business Studies 

 

Членство в научни асоциации и организации: 

 

Бивш член на ПС по НИД в УНСС 

Член на Факултетния съвет на ОИФ в УНСС 

Член на Българската Макроикономическа Асоциация 

Член на American Association of International Researchers (AAIR) 

 

 


