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Доктор по икономика – 1989 г.
Висш финансово-стопански институт „Д. А. Ценов” - Свищов, магистър по
„Финанси, кредит и застрахователно дело („Банково дело”) – 1983 г.
Учение за банковото предприятие
Стратегически банков мениджмънт

Лекционни курсове:
„Въведение в банковото дело” – спец. „Финанси“ (ОКС „бакалавър)
„Банково дело” - спец. „Застраховане и осигуряване” (ОКС „бакалавър“)
„Стратегически банков мениджмънт” – спец. „Банков мениджмънт” (ОКС
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„Мениджмънт на банковите корпорации” – спец. „Корпоративни финанси” ( ОКС
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„Банков маркетинг” - спец. „Банков мениджмънт” (ОКС „магистър”)
„Иновации в банкирането” - спец. „Финанси и иновации” (ОКС „магистър”)
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