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Доц. д-р Атанас И. Владиков
Доцент доктор Атанас Владиков е щатен преподавател по
икономически науки във Факултета по икономически и
социални науки /ФИСН/ на Пловдивски университет „Паисий
Хилендарски”. Той има активна публицистична и експертна
дейност в областта на европейската и международната
икономика, данъчното облагане, проектното и инвестиционно
консултиране и др.; участвал е в разработването и реализирането
на различни изследователски, образователни и бизнес проекти с
публично, частно и смесено финансиране.
Доц. д-р А. Владиков има специализация в
Международната организация по труда /МОТ/, гр. Женева,
Швейцария (2010 г.).
Преводач е на български език на книгата „Прекариатът –
новата опасна класа” на проф. д-р Гай Стендинг от
Великобритания.
ТРУДОВ СТАЖ
май 2007 г. – досега / Факултет по икономически и социални
науки (ФИСН), ПУ„П. Хилендарски”, гр. Пловдив
Академични длъжности във ФИСН: асистент, старши асистент,
главен асистент, научен секретар на ФИСН – Международно
сътрудничество и управление на проекти, доцент
2007 г. – досега / Консултант на свободна практика
апр. 2006 – апр. 2007 г. / Висше училище по агробизнес и
развитие на регионите (ВУАРР), гр. Пловдив
Административно-управленска длъжност: мениджър по
управление на качеството.
ЧУЖДИ ЕЗИЦИ
 Английски език – отлично ниво
 Гръцки език – отлично ниво
 Руски език – средно ниво
КОМПЮТЪРНА ГРАМОТНОСТ
 Всички продукти на MS OFFICE;
 E-Views / MathCad / SPSS;
ПРОФЕСИОНАЛНИ ЧЛЕНСТВА
 Съюз на икономистите в България (СИБ)
НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ
 Създаден профил от декември, 2017 г. в международната
платформа за научни изследвания –Research Gate:
https://www.researchgate.net/profile/Atanas_Vladikov
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