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Работна позиция:  

От юни 2017 г.: главен асистент в СУ „Св. Климент Охридски“, ФФ, Катедра 

„Социология“. 

2016 – 2017: хоноруван преподавател. 

 

Образование:  

2013 – 2016: доктор по социология (тема на дисертационния труд – „Тяло и   

всекидневен свят: случаи на пълна загуба на зрение“), СУ „Св. Климент Охридски“, 

Катедра „Социология“. 

2010 – 2012: магистър по социология, СУ „Св. Климент Охридски“, Катедра 

„Социология“. 

2006 – 2010: бакалавър по културология, СУ „Св. Климент Охридски“, Катедра 

„Културология“. 

 

Преподавателска дейност: 

Курсове в бакалавърски програми 

От февруари до юни 2016 г.: лекции по задължителния курс „Социология на 

социалните общности“, спец. Социология. 

От 2016 г.: семинарни занятия в задължителния курс „Обща социология“, спец. 

Социални дейности. 
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От 2017 г.: семинарни занятия в задължителния курс „Социология на социалните 

общности“, спец. Социология. 

 

От 2017 г.: лекции по избираемия курс „Невидимото малцинство: хората с 

увреждания“, спец. Социология. 

 

От 2017 г.: лекции и семинари по избираемия курс „Микросоциални общности: Аз и 

Другият“, спец. Социология. 

 

От 2017 г.: лекции и семинари по избираемия курс „Академично писане“, спец. 

Социология. 

 

От 2017 г.: семинарни занятия в задължителния курс „Професионалните роли на 

социолога“, спец. Социология. 

 

 

Езикова компетентност: 

  

 Български език – майчин език.  

Немски език – четене (отлично), писане (отлично), разговор (добро); сертификат за 

владеене на езика: Deutsches  Sprach Diplom – DSD. 

Английски – четене (много добро), писане (добро), разговор (добро); сертификат за 

владеене на езика: С1 (департамент по езиково обучение в СУ „Св. Климент 

Охридски“). 

 

 

 

 

 

 

 



Изследователски интереси: 

Изследователски интереси в полето на феноменологичната социология, 

екзистенциализма, темата за несъизмеримостта между световете и шансовете за 

диалог между тях, както и по темата за света на хората с увреждания и по-специално 

– незрящите хора. 
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Други дейности: 

От 2011: помощник-редактор в списание DIVINATIO. Studia culturologica.  

 

 

 

 

 

   

 


