АВТОБИОГРАФИЯ
ЛИЧНА ИНФОРМАЦИЯ

Име

ПЕТРОВ, ПЕТЪР СТЕФАНОВ
Телефон/факс

E-mail
Националност
Дата на раждане

062/60 39 38
petrov_vuarr@abv.bg
българска
02.06.1956 г.

ТРУДОВ СТАЖ
• Дати (от-до)
• Име и адрес на работодателя
• Вид на дейността или сферата
на работа
• Заемана длъжност
• Основни дейности и
отговорности
• Дати (от-до)
• Име и адрес на работодателя
• Вид на дейността или сферата
на работа
• Заемана длъжност
• Основни дейности и
отговорности

ОТ

01.03.2002 г. ДО МОМЕНТА по допълнително трудово правоотношение

Висше училище по агробизнес и развитие на регионите- гр. Пловдив, бул. „Дунав”, 78
Преподавателска и научно-изследователска дейност в областта на Икономическите
теории
Зам. ректор, Директор на Филиал- В. Търново, Директор на Център за дистанционно
обучение
Водене на лекции, семинарни и практически занятия. Ръководство и координация на
учебната дейност на филиалите на ВУАРР в Северна България.
ОТ

18.02.2001 г. ДО МОМЕНТА

ВТУ „Св.св. Кирил и Методий”, Велико Търново, ул. „Теодосий Търновски” №1
Преподавателска и научно-изследователска дейност в областта на Икономическите
теории
Доцент по Икономически теории – шифър 05.02.02.
Водене на лекции, семинарни и практически занятия. Участие в работата на катедра
„Обща икономическа теория и МИО”

• Дати (от-до)
• Име и адрес на работодателя
• Вид на дейността или сферата
на работа
• Заемана длъжност
• Основни дейности и
отговорности

ОТ 1986 г. ДО 2000 г.

ВВОВУ „Васил Левски”, Велико Търново, бул. „България" №76
Преподавателска и научно-изследователска дейност в областта на Стопанската
история и Икономическите теории
Асистент, ст. асистент, гл. асистент, доктор по История на България - шифър 05.03.06.
Водене на лекции, семинарни и практически занятия. Участие в работата на катедра
„Обществени науки”

ОБРАЗОВАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ
• Дати (от-до)
• Име и вид на обучаващата или
образователната организация
• Основни предмети/застъпени
професионални умения
• Наименование на придобитата
квалификация

• Дати (от-до)
• Име и вид на обучаващата или
образователната организация
• Основни предмети/застъпени
професионални умения
• Наименование на придобитата
квалификация
• Ниво по националната
класификация

От 1992 г. до 1995 г.
ВТУ ”Св.св. Кирил и Методий”
ЗАВЪРШВАНЕ НА ДИСЕРТАЦИЯ ЗА „ДОКТОР ПО ИСТОРИЯ НА БЪЛГАРИЯ”
ДОКТОР ПО ИСТОРИЯ НА БЪЛГАРИЯ

От 1976 г. до 1980 г.
ВТУ ”Св.св. Кирил и Методий”
Съгласно учебния план за специалността по История на България
Магистър по история на България
Висше образование, магистър

ЛИЧНИ УМЕНИЯ И КОМПЕТЕНЦИИ
МАЙЧИН ЕЗИК

Български език

ДРУГИ ЕЗИЦИ
• Умения за четене
• Умения за писане
• Умения за разговор

СОЦИАЛНИ УМЕНИЯ И
КОМПЕТЕНЦИИ

Френски

Руски

ДОБРО

МН. ДОБРО

средно

МН. ДОБРО

Умения за работа в международен екип, за разработване на проекти с образователноизследователски характер; за организация на международни форуми.
Умение за водене на кореспонденция и делови отношения.
Потребност от познание на всяко средство за модерна комуникация и прилагането му
в услуга на професионалното познание и разширяване на контактите.

ОРГАНИЗАЦИОННИ УМЕНИЯ И
КОМПЕТЕНЦИИ

ТЕХНИЧЕСКИ УМЕНИЯ И

Компетенции за сътрудническа дейност с колеги и ръководство на екип,
придобити за десетгодишен период като Директор на Филиал към ВУАРР
УМЕНИЕ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА WINDOWS-ПРИЛОЖЕНИЯ, MICROSOFT OFFICE, INTERNET И ДР.

КОМПЕТЕНЦИИ
Работа с компютри, със
специфично оборудване, машини и
др.

Научно-изследователска
дейност
Области на
научноизследователските
интереси:

Лекционните курсове, четени от
него са:

История на икономическите учения, теория и история на кооперациите, история на
България.

Икономически теории, Съвременни икономически теории и Теория и история на
кооперациите.

Основни публикации:
Монографии:

Учебници:

Студии и статии:

Политическите партии и кооперативното движение в България от 90-те години на ХIХ
в. до Балканската война, В. Търново, „Абагар”, 1995.; Кооперативната теория и
социалдемокрацията / ХIХ- втората четвърт на ХХ век/, В. Търново, „Витал”, 1998.;
Земеделският кооперативизъм в България /1920-1923/. В. Търново, „Витал”, 2000.
Икономически учения (алтернативни направления на икономическата мисъл), Faber,
Велико Търново, 2006.; Икономически теории, ВУ „Земеделски колеж”, Център за
дистанционно обучение, 2009.; История на икономическите учения, Център за
дистанционно обучение, ВУАРР, 2011.; Съвременни икономически теории, Център за
дистанционно обучение, ВУАРР, 2012.
Начало на кооперацията в България. Научни трудове на ВВОВУ “В. Левски”, В.
Търново, 1995, кн. 35, ч. втора.; Българският кооперативизъм и консорциумът за
търговия със зърнени храни /1919-1922/. Икономическа мисъл, 1998, кн. 6.; Trends in
the development of the co-operation. Economic Thought, 1999-2000.; Висшето
образование- фактор за повишаване конкурентноспособността на българската
икономика, Сборник студии „Оптимизационни стратегии по управлението на кризата
в рамките на Нова Европа”, ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий”, В. Търново, 2011г.,
Тенденции в развитието на българската кооперация. Икономическа мисъл, 1999, кн.
5. Бъдещият стопански строй във възгледите на БЗНС. Народостопански архив,
1999, кн. 3.; Кризисни аспекти на макроикономическата регулация в България. ВУ
„Земеделски колеж”, Научно-практическа конференция «Отрасловото многообразиеусловие за устойчиво развитие на селските райони», Faber, Велико Търново, 2010.

