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Автобиография  

Лична информация  
Собствено име/ Фамилия Василка Баничанска 

Адрес гр. София 

E-mail vasilka.banichanska@abv.bg 
Националност България 

 

 
Пол жена  

Трудов стаж  
Дати 18.11.2014 г. до момента  

Заемана длъжност или 
позиция 

Главен асистент, доктор 

Основни дейности и 
отговорности 

лекции и семинарни упражнения 

Име и адрес на работодателя Софийски университет „Св. Климент Охридски”,  
бул. „Цар Освободител № 15”, гр. София, 1504 

Вид на дейността или сферата 
на работа 

преподавател по Педагогическа психология,  
Катедра „Социална, трудова и педагогическа психология”,  
Философски факултет, Софийски университет „Св. Климент Охридски” 
научен секретар на Катедра „Социална, трудова и педагогическа психология” 

Образование и 
обучение 

 

Дати 15.01.2008 – 15.01.2011 г. 
Наименование на придобитата 

квалификация 
доктор  

  
Име и вид на обучаващата или 
образователната организация 

Софийски университет, Св. Климент Охридски”, Факултет по педагогика 

Лични умения и 
компетенции 

 

Майчин език Български  
Чужди езици Английски, немски  

Самооценяване  Разбиране Разговор Писане 
Европейско ниво (*)  Слушане Четене Участие в 

разговор 
Самостоятел-

но устно 
изложение 

 

Английски език    В 2  В 2  В 2  В 2  В 2 

Немски език   В 1  В 1  В 1  В 1  В 1 

            

 (*) Единни европейски критерии за познания по езици 

Сертификати за владеене 
на език 

 да   

  
Социални умения и 

компетенции 
комуникативност, умения за работа в екип и др.  

 

 



 2 

Организационни умения и 
компетенции 

административна, организаторска работа и др.  

 

 
Компютърни умения и 

компетенции 
MS Windows, MS Office (Word, Excel, Powerpoint), Internet 

 

 
Участие в международни 

и национални академични 
и изследователски 

проекти 

Участие в преподавателска мобилност по програма Еразъм в Pädagogische 
Hochschule Wien, в град Виена, Австрия – 28.04. – 05.05.2013 г. 
Участие в студентска мобилност по програма Еразъм в Ghent University в град 
Гент, Белгия – 22.09.2010 г. – 31.01.2011 г. 
Участия в международни конференции в Румъния - гр. Констанца, Австрия - гр. 
Виена, както и в България. 
Участие като доброволец в проект на тема: „Младежката безработица” в град 
Истанбул, Турция. 
Участия в проекти по НИС, както и в разработването на самостоятелен проект 
по темата на дисертацията ми. 

Приложения Списък с публикации 

Баничанска, В. Към проблема: ”Управление и промяна на организационната култура”. В: Сборник „120 години 
университетска педагогика. Между традицията и новите реалности”. С. 2008,  ISBN 978-954-07-27776-9 

Баничанска, В. Към проблема: ”Социалната роля на училището и читалището в община със смесено население”. 
В: Сборник “Подготовка, професионална реализация и социален статус на социалния работник”. С. 2009, ISBN 
978-954-07-2859  

Баничанска, В. “По някои организационно-управленски проблеми на обучението на ученици българи мюсюлмани 
в мултикултурното училище”. В: Сборник „Образованието и религията във време на промяна”. Велико Търново. 
2009, (Banitschanska, V. Uber einige Organisations – und Manegementprobleme der Ausbildung der bulgarischen 
Muslime an der multikulturellen Schule. Bildung und Religion im Wandel. 2009), ISBN 978-954-427-867-0 

Баничанска, В. „Към проблема за организацията и управлението на училището в мултикултурна среда”, 
Годишник на СУ, книга „Педагогика” т. 103, Факултет по педагогика, С. 2009 

Баничанска, В., “Удовлетвореност на учителите от педагогическия труд”, Сп.  Посоки, С., 2010, ISSN 1310-8751 

Баничанска, В., “Организация и управление на училища в мултикултурна среда”, В: Сборник – Съвременни 
предизвикателства пред педагогическата наука, С. 2015, ISBN 978-954-07-3937-3 

Баничанска, В., “Дефиниране на понятието мултикултурализъм”, В Юбилеен сборник от научна конференция 
„Личност, Мотивация, Спорт”, НСА, Том 20, С. 2015, ISBN 978-954-718-397-1 
 
Баничанска, В., “Някои емпирични измерения на проблема за отношението на учениците българи мюсюлмани 
към изучаваните учебни предмети в училище”, В Юбилеен сборник  от научна конференция „Личност, 
Мотивация, Спорт”, НСА, Том 20, С. 2015, ISBN 978-954-718-397-1 
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Баничанска, В., “Особености на управлението на училище в мултикултурна среда”, В сборник от научна 
конференция: Свое и чуждо (теоретични рефлексии и актуални социални практики)”, SIETAR Bulgaria, 2015 

Баничанска, В., “Приложение на организационната култура в образователна мултикултурна среда”, В Сб. 

„Лидерство и организационно развитие”, Китен, юни 2015 г., УИ на „Св. Климент Охридски”, ISBN 978-954-07-
3946-51, с. 817-823. 

 


