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E-mail
Националност
Дата на раждане
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ТРУДОВ СТАЖ
• Дати (от-до)
• Име и адрес на работодателя

• Вид на дейността или сферата
на работа
• Заемана длъжност
• Основни дейности и
отговорности

• Дати (от-до)
• Име и адрес на работодателя
• Вид на дейността или сферата
на работа
• Заемана длъжност
• Основни дейности и
отговорности
• Дати (от-до)
• Име и адрес на работодателя
• Вид на дейността или сферата
на работа

Април 2008 г. – до момента (2014 г.)
Софийски университет „Св. Климент Охридски”
Философски факултет, Катедра Публична администрация,
София, бул. «Цариградско шосе»
Образование; преподавателска дейност.
главен асистент по “Публични политики и стратегии”
Катедра Публична администрация
Преподавател по: Национална сигурност, Управление на конфликти, Управление на
конфликти и трудови отношения, Приложение на теория на игрите в социалните
науки, Стратегическо управление в публичната сфера и др.; Администратор на
Магистърска програма „Публична администрация”
Февруари 2004 г. – април 2008 г.
Софийски университет „Св. Климент Охридски”
Философски факултет, Катедра Публична администрация
Образование; преподавателска дейност.
хоноруван асистент по “Национална сигурност” и “Управление на конфликти, в
Катедра Политология
Преподавател по: Национална сигурност, Управление на конфликти и др.
Администратор на Магистърска програма „Публична администрация”
Октомври 2000 - Февруари 2004 г.
Център за либерални стратегии /ЦЛС/, / Център за академични изследвания – София.
София, ул. «Ал. Батенберг», 4/нов адрес - ул."Стефан Караджа" 7, вх.В, ап.23/ http:// www.cas.bg
Проектна дейност в публичната сфера, образователни програми и проекти.
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• Заемана длъжност
• Основни дейности и
отговорности

Програмен координатор и офис администратор
Отговорност за документацията и кореспонденцията по международните проекти; организиране
на семинари и конференции; отчетна дейност

ОБРАЗОВАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ
• Дати (от-до)

февруари 2001 г. – октомври 2006 г.

• Име и вид на обучаващата или
образователната организация
• Основни предмети/застъпени
професионални умения
• Наименование на придобитата
квалификация

Софийски университет „Св. Климент Охридски”
Философски факултет, Катедра Политология
Политология/Международни отношения

• Ниво по националната
класификация (ако е приложимо)

Доктор по политология (ниво 8)

• Дати (от-до)
• Име и вид на обучаващата или
образователната организация
• Основни предмети/застъпени
професионални умения
• Наименование на придобитата
квалификация
• Ниво по националната
класификация (ако е приложимо)

октомври 1999 г. – ноември 2000 г.
Атински университет, Гърция,
Факултет по правни, икономически и политически науки.
Политология/Международни отношения/Европеистика

• Дати (от-до)
• Име и вид на обучаващата или
образователната организация
• Основни предмети/застъпени
професионални умения
• Наименование на придобитата
квалификация
• Ниво по националната
класификация (ако е приложимо)
• Дати (от-до)
• Име и вид на обучаващата или
образователната организация
• Основни предмети/застъпени
професионални умения
• Наименование на придобитата
квалификация
• Ниво по националната
класификация (ако е приложимо)

Докторска степен по политология, шифър 05.11.02, редовен докторант по
политология, стипендия на Фондация «Сасакава».

Магистърска степен по Югоизточно-европейски изследвания
Магистърка степен (ниво 7)
октомври 1998 г. – октомври 1999 г.
Софийски университет „Св. Климент Охридски”
Философски факултет
Публична администрация
Магистърска степен по публична администрация
Магистър (ниво 7)
октомври 1995 г. – юли 1998 г.
Софийски университет „Св. Климент Охридски”
Философски факултет
Библиотечно-информационни науки
Бакалавърска степен
Бакалавър (ниво 6)
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ЛИЧНИ УМЕНИЯ И КОМПЕТЕНЦИИ
Придобити в жизнения път или в професията, но не непременно удостоверени с официален документ или диплома.
Български език
МАЙЧИН ЕЗИК

ДРУГИ ЕЗИЦИ
• Умения за четене
• Умения за писане
• Умения за разговор

СОЦИАЛНИ УМЕНИЯ И
КОМПЕТЕНЦИИ
Съвместно съжителство с други
хора в мултикултурно обкръжение, в
ситуации, в които комуникацията и
екипната работа са от съществено
значение (например в културата и
спорта) и др.

ОРГАНИЗАЦИОННИ УМЕНИЯ И
КОМПЕТЕНЦИИ
Координация и управление на хора,
проекти и бюджети в
професионалната среда, на
доброволни начала (например в
областта на културата и спорта) у
дома и др.

ТЕХНИЧЕСКИ УМЕНИЯ И

АНГЛИЙСКИ ЕЗИК
отлично
отлично
отлично
 Социални комуникативни умения в мултикултурна и мултиетническа среда/ Семинар
по регулиране на етнически конфликти и международни организации, СУ, лектор д-р
Стивън Улф;
 Преговорни умения и посредничество /Семинар по гражданска дипломация, 2004,
Софийски университет, Катедра Политология, лектор проф. Джон Дейвис/;
 Участие като жури в симулация на международни преговори - Модел на
Европейския съвет, MEC Balkan Case Challenge, 2009 и 2010 г., НБУ, София.
 Изследователски опит / стипендия за младши иследовател по програма HESP/ OSI
/2005-2009 г./
УМЕНИЯ ЗА РАБОТА В ЕКИП;
КООРДИНИРАНЕ И УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОЕКТИ;
ОТЧИТАНЕ НА БЮДЖЕТИ;
ТВОРЧЕСКА ДЕЙНОСТ;

MS OFFICE, INTERNET; БАЗИ ДАННИ.

КОМПЕТЕНЦИИ
Работа с компютри, със специфично
оборудване, машини и др.

СВИДЕТЕЛСТВО ЗА
УПРАВЛЕНИЕ НА МПС
ПРИЛОЖЕНИЯ

Да

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 (СПИСЪК НА ПУБЛИКАЦИИТЕ И ПРОЕКТНА ДЕЙНОСТ)

Публикации:
1.
2.

Модел за регионалното сътрудничество за сигурност в Югоизточна Европа // Балканите, НАТО, ЕС –
Трансформация на системите за сигурност: Двуезичен сборник с доклади от Международна научна
конференция , София, 12-13.09.2006, Балкански форум по сигурността.
Регионално сътрудничество на страните от Югоизточна Европа в областта на сигурноста и отбраната.
[Преоткриване на Балканската сигурност: По пътя към нов модел за региконално сътрудничество за
сигурност и отбраната на страните от Югоизточна Европа], (монография), София, 2006. 76с.

Участие в проекти:
 октомври 2000 – октомври 2003 г., Център за либерални стратегии/ Център за академични изследвания,
България; Open Society Institute, Budapest, Hungary/ Central European University. Координиране на дейността по
международния проект НЕКСУС „Как да мислим Балканите”, в рамките на проекта „Дневен ред за грaжданското
общество в Югоизточна Европа”.
 януари 2001- януари 2003, Център за академични изследвания – София; Institute for Human Scineces, Vienna,
Austria, (IWM); Center for Policy Studies, Budapest, Hungary; Координиране на изследователската работа на
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млади учени по проект „Регионални дискурси в Югоизточна Европа”./Identity Reader Project “Regional Discourses
in Central and Southeast Europe”.
ноември 2002 - декември 2004, Център за академични изследвания, Коoрдиниране на дейността по проект
подкрепен от 6-та Рамкова програма: DIOSCURI “After the Accession…The Socio-Economic culture of Eastern
Europe in the Enlarged Union: An Asset or a Liability”.
2005-2008 г. OSI - Europe Foundation, Hungary, HESP. Разработване на изследователски проекти, участие в
конференции и семинари за подобряване на предподавателската дейност.
януари –май 2008г, Сдружение «Академична лига за Югоизточна Европа», «Източноевропейски тръст за
демокрация». Изследовател по проект «Предизвикателства на национализмите» и участие в семинари.
декември 2008 г. България/ НИС при Софийски университет „Св. Климент Охридски”. Участие като
изследовател в проект Анализ на приложението на национални стратегическли документи на областно
ниво; участие в семинар на тема «Координация на секторните политики».
март 2009 – май 2010. СУ «Св. Кл. Охридски», Факултетски проект, финансиран от държавния бюджет, участие
като изследовател в проект „Стратегически тенденции в развитието на публичната администрация 2010-2011
г.”,
март 2010 – май 2011. СУ «Св. Кл. Охридски», Факултетски проект, финансиран от държавния бюджет,
ръководител на проект „Стратегически тенденции в развитието на публичната администрация 2010-2011 г.” Тестване на методики за оценка на ефективността на публичната администрация и административното
обслужване в България .
март 2011 - май 2012 г., «Св. Кл. Охридски», Факултетски проект, финансиран от държавния бюджет, участие
като изследовател в проект „Да се учим и да действаме”. Провеждане на практически обучения и семинари за
повишаване на ефективността на учебния процес (2011-2012 г.)
май 2011 г. – май 2013 г. – участие като сътрудник в „Интензивна програма ЕРАЗЪМ” – 2011 г., Катедра
Публична администрация.

Page 4

