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
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гл. ас. д-р Евелина Христова е преподавател в магистърските програми “Бизнес
комуникации”, “Управление на масовите комуникации”, “Master in International
Communications” и “Strategical Leadership” и бакалавърски програми “Масови
комуникации” и “Администрация и управление” в Нов български университет от 2007
г. Тя има докторска степен в областта на политологията. Тема на дисертацията
“Вътрешноорганизационни комуникации в България и политика на ЕС”. Магистър е по
Маркетинг, реклама и ПР и бакалавър по Масови комуникации. Владее английски и
руски език.
Основните й изследователски интереси са в областта на вътрешноорганизационни
комуникации, обществени комуникации, политически комуникации.
Допълнителни изследователски интереси в областта на:
специални събития, междукултурни комуникации, развитие на висшето образование и
връзката образование-бизнес
Д-р Христова е член на Европейската асоциация за ПР образование и научни
изследвания (EUPRERA) и на Българското дружество за връзки с обществеността.
Работила е в сферата на обществените комуникации за различни клиенти от 2002 г.
насам. Има стаж, доброволчески и трудов опит в Програмата за развитие на ООН
(UNDP), Организация за сигурност и сътрудничество в Европа (OSCE), AMI
Communications Edelman Affiliated България, неправителствени организации и
комуникационни агенции, била е съветник на министъра на образованието, младежта и
науката по комуникационна политика и реформа на висшето образование.
Евелина Христова и ръководеният от нея екип разработиха концепцията на проект
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“Училищни и студентски практики”. Автор и ръководител на проекти “Ученически
практики” и “Студентски практики”, оперативна програма „Развитие на човешките
ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз.
http://praktiki.mon.bg
Евелина Христова е била българският представител в The Steering Committee for Higher
Education and Research (CDESR) в Съвета на Европа в периода 2010- 2013 г. Участвала
е в разработването на стратегически документи в областта на науката и висшето
образование.
Д-р Христова е координатор по разработването и стартирането на магистърска
програма “Master in International Communications”, създадена по проект на Life long
Learning Programe, DG Education and Culture, EU в консорциум от университети от 6
европейски държави.
Била е експерт по проект „Партньорство за продължаващата квалификация и обучение
на учителите” (PaCTT – Partnership around Continuous Training of Teachers), програма
„Леонардо да Винчи”, Координираща институция Birmingham city university и
координатор по “Проект NELLII за създаване на мрежа за учене през целия живот”,
Life long Learning Programe, DG Education and Culture, EU
Научен ръководител e на Лятна школа по ПР през 2013 и 2014 година. Координатор,
модератор и участник в Пролетна и Есенна научни конференции на департамент
“Масови комуникации”, НБУ в периода 2007-2014 г. Води постоянен семинар за “ПР
практици и журналисти” на департамент “Масови комуникации” от 2013 г. Член на
програмния съвет на БНТ в периода 2010-2013 г.
Отговорен редактор на Годишник на департамент “Масови комуникации” 2009
http://ebox.nbu.bg/mas_com10/
Отговорен редактор на Сборник от Лятна школа по ПР 2012. http://ebox.nbu.bg/ssc13/
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