ПРОЕКТ №BG051PO001-3.3.06.-0060
„Разширяване на уменията и квалификацията на докторанти, постдокторанти и млади учени в интердисциплинарни
области (визуална антропология и публични комуникации) с цел създаване на устойчиви връзки между
образованието, професионалното обучение и бизнеса”
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на
Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”,
Съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз

Десислава Данкова е докторант в департамент „Масови комуникации“. Темата върху,
която работи вече 3 години е „Онлайн медии и публични комуникации“.
Предизвикателствата са много, тъй като промените в онлайн средата се случват всеки
ден. Интересите й са свързани с еволюцията на комуникациите, с промяната на ролите
в комуникационния процес, социалните медии, раждането на хипер-социалния бизнес,
организиране на специални събития. От 1 година се занимава любителски с
импровизационен театър, което й помага във всяка една сфера от живота. Обича
работата със студентите, защото това е една възможност всеки ден да се учи и развива,
както и да се зарежда с различни идеи. Има щастието да е част от прекрасния екип на
TEDxNBU (http://tedxnbu.com/), събитие, което е извън общоприетите рамки за събитие.
То е едно изживяване, което те среща с усмихнати, креативни и пълни с идеи хора,
което пък от своя страна те кара да се усмихваш и да искаш да работиш за
осъществяването на мечтите си. Не на последно място тя има голям късмет с научния
си ръководител и обича да казва колко много обича доц. д-р Десислава Бошнакова.
Нов български университет й подари както възможност за развитие, така и срещи с
прекрасни хора, които се превърнаха в нейни приятели и учители.
Участвала е в организацията на традиционната Лятна школа на департамент „Масови
комуникации“.
Нейни публикации може да откриете на следните места:
1. http://ebox.nbu.bg/mascom13/view_lesson.php?id=20

Инвестира във вашето бъдеще!
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2. http://goo.gl/bZuvVf
3. http://ebox.nbu.bg/mascom14/view_lesson.php?id=16

Инвестира във вашето бъдеще!

