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АДМИНИСТРАТИВНА 
ИНФОРМАЦИЯ 

МИЛЕНА ТАШЕВА 
 

  

 ул. „Цар Асен“ № 24, ет. 3, Катедра „Социология и науки за човека“ - каб. 302  

 00359 / 32 / 261 396  

 milenatasheva@uni-plovdiv.bg  

 www.pu-technocentre.eu 
       http://vitaplus.uni-plovdiv.bg/ 

Националност България  

 

ПРОФЕСИОНАЛЕН ОПИТ   

 

 

октомври/2020 - досега Вид на дейността или сферата на работа Научна дейност 

Главен асистент Катедра „Социология и науки за човека“, ПУ „П. Хилендарски“,  

▪ Научно-изследователска и преподавателска дейност в областта на практическата логика, 

етнометодологията и социоанализата 

 

               02.2019 – 10.2020 

 

 

 

 

                2011- 02.2019 

Вид на дейността или сферата на работа Научна дейност 

Асистент Катедра „Социология и науки за човека“, ПУ „П. Хилендарски“,  

▪ Научно-изследователска и преподавателска дейност в областта на практическата 

логика, етнометодологията и социоанализата 

 

Вид на дейността или сферата на работа Научна дейност 

Хонорован асистент Катедра „Социология и науки за човека“, ПУ „П. Хилендарски“,  

▪ Научно-изследователска и преподавателска дейност в областта на практическата 

логика, етнометодологията и социоанализата 

 

ОБРАЗОВАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ   
 

 

2019 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1996 - 2001 

 

Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“ 
Социологическа теория, изследователска диагностика и социална експертиза 
Образователна  и научна степен Доктор 
в област на висше образование 3. Социални, стопански и правни науки по 
професионално направление 3.1. Социология, антропология и науки за 
културата 
Тема на дисертацията „Праксеологични измерения на рефлексивността: една 
социологическа перспектива“ 
Диплома № 1000383, Издадена на 12 юли 2019 г. 

 

 

Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“ 
Социологическа теория, изследователска диагностика и социална експертиза 
Магистър  
Тема на дипломната работа „Дар и тяло“ 
Диплома, серия ПУ – 2001, № 002779, рег. № С – 34 / септември 2001 г. 

 
Магистър по социология 
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ЛИЧНИ УМЕНИЯ   

 

 

 

 

 

Майчин език Български език 

Други езици РАЗБИРАНЕ ГОВОРЕНЕ ПИСАНЕ 

Слушане Четене Участие в разговор  
Самостоятелно 

устно изложение  

Руски език B/1 B/1 B/1 B/1 B/1 

 Замести с езиков сертификат. Вписва се нивото, ако е известно 

Френски език A/2 A/2 A/2 A/2 A/2 

 Замести с езиков сертификат. Вписва се нивото, ако е известно 

 Ниво: A1/2: Основно ниво на владеене  - B1/2:  Самостоятелно ниво на владеене  - C1/2  Свободно ниво на владеене   
Обща европейска езикова референтна рамка 

Комуникационни умения ▪ Отлични комуникационни умения  

Умения относно работното 
място 

▪ Комуникативна, адаптивна, организирана, интегрираща се към разнообразни социални и 
професионални контексти, групи, лица и дейности 

Компютърни умения ▪ Отлични умения за работа с пакета Microsoft Office™;  
 

https://europa.eu/europass/bg/common-european-framework-reference

