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А В Т О Б И О Г Р А Ф И Я  
 

 

 
 

ЛИЧНА ИНФОРМАЦИЯ 
 

Име  АНТОАНЕТА ГЕОРГИЕВА ГЕТОВА  

E-mail  tony22a@gbg.bg 
 

ТРУДОВ СТАЖ 
  

• Дати (от-до)   ОТ 2018 насам 
• Име и адрес на 

работодателя 

 Софийски университет «Св. Климент Охридски», Философски факултет, 
катедра Социология  

• Вид на дейността или 
сферата на работа 

 преподавател  

• Заемана длъжност  Главен Асистент 

• Основни дейности и 
отговорности 

 Семинарни занятия по статистически методи в социологията, SPSS, 
обработка на данни, количествени методи   

• Дати (от-до)   2012-2013 
• Име и адрес на 

работодателя 

 Софийски университет «Св. Климент Охридски», Философски факултет, 
катедра Социология  

• Вид на дейността или 
сферата на работа 

 Редовен преподавател  

• Заемана длъжност  Асистент 

• Основни дейности и 
отговорности 

 Семинарни занятия по статистически методи в социологията, SPSS, 
обработка на данни  

• Дати (от-до)   2011-2012 
• Име и адрес на 

работодателя 

 Софийски университет «Св. Климент Охридски», Философски факултет, 
катедра Социология  

• Вид на дейността или 
сферата на работа 

 Хоноруван преподавател  

• Заемана длъжност  Асистент 

 
• Дати (от-до) 

   
От 2010 насам 

• Име и адрес на 
работодателя 

 Икономедиа АД 

• Вид на дейността или 
сферата на работа 

 Социологически изследвания 

• Заемана длъжност  Аналитик (4 часов работен ден) 

• Основни дейности и 
отговорности 

 Обработка на данни, писане на анализи 

• Дати (от-до)   2006-2010 
• Име и адрес на 

работодателя 

 Изследователска агенция «Витоша Рисърч» 

• Вид на дейността или 
сферата на работа 

 Социологически изследвания 

• Заемана длъжност  Старши изследовател 

• Основни дейности и 
отговорности 

 Обработка на данни, писане на анализи 

 
 
(вж. Описаните курсове в приложение 1) 

 
 

ПРЕПОДАВАТЕЛСКИ ОПИТ 

  



  2 стр. 
 

 

ОБРАЗОВАНИЕ И 

ОБУЧЕНИЕ 
• Дати (от-до) 2004-2007  

• Име и вид на обучаващата 
или образователната 

организация 

Софийски университет «Св.Климент Охридски» 

• Основни 
предмети/застъпени 

професионални умения 

направление Икономическа социология 

• Наименование на 
придобитата квалификация 

доктор в катедра «Социология», защитена дисертация (2017 г) 

 

• Дати (от-до)  2000-2010:  

• Име и вид на обучаващата 
или образователната 

организация 

 Университет за национално и световно стопанство  

• Основни 
предмети/застъпени 

професионални умения 

 Катедра Финанси  

• Наименование на 
придобитата квалификация 

 Бакалавър по Финанси  

• Ниво по националната 
класификация (ако е 

приложимо) 

  

• Дати (от-до)   1997-2003 г.  

• Име и вид на обучаващата 
или образователната 

организация 

 Софийски университет «Св.Климент Охридски» 

• Основни 
предмети/застъпени 

професионални умения 

 (втора специалност) 

• Наименование на 
придобитата квалификация 

 Испански език и литература  

• Ниво по националната 
класификация (ако е 

приложимо) 

  

 
КОМПЮТЪРНИ УМЕНИЯ  SPSS, Limesurvey, Epidata, Google Analytics, MS Office, Windows 

   

 

МАЙЧИН ЕЗИК  Български 

 

ДРУГИ ЕЗИЦИ 
 

  ИСПАНСКИ 

  АНГЛИЙСКИ 

  РУСКИ 

   
 

 
 

ПРИЛОЖЕНИЯ  [ Опишете всички приложения. ] 
 
Приложение 1  
Списък на учебните дисциплини, водени от преподавателя:  
Обща социология, асистент, 2005-2007 
Статистически методи в социологията , 1 част, асистент, от 2010 насам 
Статистически методи в социологията , 2 част, асистент, от 2011 насам 
Статистика, асистент, от 2011 насам 
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Основи на SPSS асистент, 2011-2018 г. , 
Основи на SPSS , титуляр на дисциплината, от 2019 насам  
Софтуерни решения за анализ и обработка на данни, титуляр, от 2013 насам  
 
 
 
 
Приложение 2 

Избрани публикации: 
“Култура на кризата или криза на културата :анализ на екзистенциализма “,Годишник на 
Софийския университет, 2000 
“Изследване “отвън” на политиката на човешки ресурси-нетрадиционен поглед върху 
обявите за работа”, Годишник на Софийския университет, 2005 
“Успешност на приватизацията в България”, Юбилеен сборник на стопанската академия 
“Д.А.Ценов, Свищов (2006 г.) 
“Някои организационни тенденции, представени през призмата на обявите за работа”, 
сп. Наука, 2007 
“Традиция и промяна: унаследяваме ли модела на родителите си?”, сборник 
Благополучие и довериe: България в Европа?”, 2010 
“Приватизацията като механизъм за социална трансформация в България”, сборник с 
доклади на научна конференция, УНСС 2012 
Приватизация и социална трансформация: един казус на приватизирано предприятие, 
2014, Пловдив, сборник с доклади на юбилейната научна конференция на тема 
Източноевропейският преход и социално-икономическото разслояване, стр.145,-152  
Организационна промяна и човешки ресурси, изследване на казуси, защитена 
дисертация, 2017 г.  
 
 
 
Приложение 3 
Участие в проекти:  
Изследване на пазара на биопродукти в България, по поръчка на МЗХ, февруари-април 
2009, изследовател, част от екипа на Витоша Рисърч 
Изследване на жертвите на престъпления 2009, по поръчка на МВР (ЦИД), обработка на 
данни, част от екипа на Витоша Рисърч 
Изследване на жертвите на трафик, по поръчка на фондация Save the children, работа с 
качествени методи, част от екипа на Витоша Рисърч, 2007 
Supporting Active Ageing through Multimodal Coaching (2017-2020) 
Финансиран от European Union’s Horizon 2020 research and innovation programme under 
grant agreement No 769661, статистическа обработка на данни  
„Повишаване на финансовата грамотност на учениците чрез изграждане на практически 
умения за управление на личните финанси”, проект на Джуниър Ачийвмънт България, 
2016-2017, статистическа обработка на данни 
Изследване на приватизираните предприятия у нас: анализ на текстови документи. 
Изследователска практика на Катедра Социология в направление „Изследвания на 
институциите”, София 2018 
Масова приватизация и социална трансформация: участие на гражданите в 
икономическите промени в България, проект по програмата за Млади учени и пост-
докторанти на МОН, 2019  
 


