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Име и адрес на работодателя
Вид на дейността или сферата на
работа
Дати
Заемана длъжност или позиция
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Ноември 2012 – до момента
Асистент
Изследовател, Програмен директор, Департамент политически науки
Нов български университет, София 1618, Овча Купел 21, ул. "Монтевидео
Образование, мениджмънт
Октомври 2008 – до момента
Координатор на CERMES (Център за европейски бежански, миграционни и етнически
изследвания) ул.”Монтевидео” 21, София 1618
Образование, администрация, мениджмънт, управление на проекти
Нов български университет, София 1618, Овча Купел 21, ул. "Монтевидео
Администрация
Март 2010 – Март 2012
Директор на МП „Политически мениджмънт и публични политики”
Образование, администрация, мениджмънт
Нов български университет, София 1618, Овча Купел 21, ул. "Монтевидео
Администрация
Март 2008 – октомври 2009
Секретар на департамент „Политически науки”
Образование, администрация, мениджмънт
Нов български университет, София 1618, Овча Купел 21, ул. "Монтевидео
Администрация
Ноември 2006 – февруари 2007

Заемана длъжност или позиция
Основни дейности и отговорности
Име и адрес на работодателя
Вид на дейността или сферата на
работа

Стажант – асистент административен мениджър
Организиране на лекции и семинари, набиране и анализиране на информация, изработване на
рекламни материали за дейността на центъра и др.
Нов български университет, София 1618, Овча Купел 21, ул. "Монтевидео
Администрация, Образование, Продължаващо обучение

Образование и обучение
Дати
Име и вид на обучаващата или
образователната организация

2009 г. – 2013
Нов Български Университет

Основни предмети/застъпени Миграция, граждансто, човешки права, интеграционни политики
професионални умения
Наименование на придобитата
квалификация
Ниво по националната класификация

Докторска програма по политически науки
доктор

Дати 2008 г. – 2009 г.
Име и вид на обучаващата или Нов Български Университет
образователната организация
Основни предмети/застъпени Организационен мениджмънт, Връзки с обществеността, Социална политика, Работа в екип и
професионални умения изграждане на екип
Наименование на придобитата „Политически мениджмънт и публични политики”
квалификация
Ниво по националната класификация Магистър
Дати 2004 г. до 2007 г.
Име и вид на обучаващата или Нов Български Университет
образователната организация
Основни предмети/застъпени Политически науки, международни отношения, европейстика, политология, социология
професионални умения
Наименование на придобитата Специалност “Политическа социология ”
квалификация
Ниво по националната класификация Бакалавър
Дати
Име и вид на обучаващата или
образователната организация
Основни предмети/застъпени
професионални умения
Наименование на придобитата
квалификация
Ниво по националната класификация
Дати
Име и вид на обучаващата или
образователната организация
Основни предмети/застъпени
професионални умения
Наименование на придобитата
квалификация
Ниво по националната класификация

Лични умения и
компетенции
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1999 г. – 2004 г.
Национална професионална гимназия по полиграфия и фотография
Художествена фотография
Художник фотограф
ІІІ - та степен
Септември 2008 г.
Университета в Болоня
Fourteenth International Summer School of Cervia
Демокрация, европейски институции
Сертификат

Майчин (и) език (езици)

Български език

Чужд (и) език (езици)
Самооценяване
Европейско ниво (*)

Разбиране
Слушане

Разговор
Четене

Участие в разговор

Писане

Самостоятелно
устно изложение

Английски език

С1

С1

С1

С1

С1

Италиански

В1

В1

В1

В1

В1

(*) Единни европейски критерии за познания по езици

Социални умения и компетенции

Организационни умения и
компетенции

Технически умения и
компетенции
Компютърни умения и
компетенции
Артистични умения и
компетенции
Други умения и компетенции

Свидетелство за управление на
МПС

Бързо усвояване на нови дейности, отговорно отношение към задълженията и поставените
задачи.
Комуникативност и умения за работа в екип
- 2005 г. до 2008 г.
Секретар на студентски клуб “Нова Дипломация”, НБУ.
- 2005 до април 2007г.
Връзки с обществеността на Студентски съвет на Нов Български Университет
Работа с фотоапаратура ( дигитална и механична ).
Работа с Microsoft office, Photoshop, Illustrator, INTERNET;
Участие във фотоизложби с авторски работи.
Изработка и дизайн на рекламни материали.
- Носител на пълна двугодишна академична стипендия за висок успех по програма HESP,
октомври 2005г.
- Носител на грамота за развитие на обществено полезна дейност в полза на НБУ,
05.03.2007г.
- Носител на стипендия „Чарлз Мозер” за постижения в изучаването на политическите науки
и гражданска доблест, 27.11.2007г.
- Носител на национален приз Най-добър студент на България за 2008 г. в категория
„Социални, стопански и правни науки”, 08.12.2008г.
- Носител на стипендия по проект „Студентски стипендии и награди” финансирани от
„Европейския социален фонд” за добри резултати по време на обучението, април 2009г.
Да – „В”

Приложения Приложение 1 Научни проекти

Приложение 2 Международни конференции
Приложение 3 Публикации

Приложение 1 Научни проекти
• Участие в проект Граници, политически и социални арени: потенциал и предизвикателства пред развитието на границите в периода
след Студената война (EUBORDERSCAPES), ръководен от Университета на Източна Финландия, Финландия, Седма рамкова програма
(FP7) (2012-2016)
• Участие в проект Език на омразата в Европа (RAGE), ръководен от Университета в Лестър, Великобритания, програма Дафне ІІІ (20122014)
• Участие в проект Е-участие срещу насилието (e-EAV), ръководен от Университета във Флоренция, Италия, програма Дафне ІІІ (20122014)
• Участие в проект Успех в училище (SAS), ръководен от Асфарм, Франция, програма Коменски, Леонардо да Винчи (2012-2014)
•Съкоординатор на проект Зимен университет „Diversity in the city: social policy of inclusion” на Център за миграционни изследвания,
CERMES, програма ERASUM IP (2011 - 2012);
• Участие в проект Миграпас, ръководен от Autermonde, Франция, Трансфер на иновации, Леонардо да Винчи (2010-2012)
•Участие в проект София – град на многообразието, ръководен от Асоциация за развитие на София, Европейският фонд за интеграция
на граждани на трети страни на гражданите, Министерството на труда и социалните въпроси (Януари-юни 2011 г.).
• Координатор на проект Е-гражданственост, ръководен от департамент "Политически науки", Фонд "Идеи", Министерство на
образованието, младежта и науката (2010 - 2012);
• Участие в проект Качеството на демокрацията в България на департамент "Политически науки", Министерство на образованието,
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младежта и науката (2010 - 2012);
• Научен консултант на Столична община по проект "Отворени градове (2009 - 2011 г.).
• Участие в проект "Подкрепа за активното включване на имигрантите в българското общество, на Центъра за имиграцията и интеграция,
Европейският фонд за интеграция на граждани на трети страни на гражданите, Министерството на труда и социалните въпроси (юлидекември 2009 г.).
• Участие в проекта на проект на Институт "Отворено общество със съдействието на CERMES Тенденции в трансграничната миграция на
работната сила и свободното движение на хора: въздействие върху България" (2009 г.).
• Участие в организация и реализация на проекта Да бъдеш политик в България, организирана от департамент "Политически науки",
НБУ, 2008
• Участие в проекта Невидимите общности: да бъдеш жена в чужбина, финансиран от Тръста за гражданско общество, 2007 - 2008.
Приложение 2 Международни конференции
• Международна научна конференция "Качеството на демокрацията в България - измерения и проблеми ", София, България, доклад на
тема „Институционална и нормативна уредба на политическото участие в България”. 31.05.2013 г.
• Международен зимен университет „Facing the Challenge of Youth Unemployment: Towards an Integrated European Policy of Integration
Towards an Integrated European Policy of Integration. Fribourg –– Erasmus IP 2013”, лекция на тема „Youth Unemployment and Ethnicity”.
01.03.13.
• Международен Уъркшоп по проект Е-гражданственост, Талин, Естония, 07-13.06.12.
• International workshop „Liberal policies on diversity management: minorities and societies in Central Eastern Europe”, доклад на тема
„Управление на многообразието: политики за интеграция на имигранти в България” София, Бест Уестърн Сити Хотел, 11 май 2012 г.
•.Международна конференция „Медии, интернет, демокрация”, доклад на тема „Е-гражданственост: (р)Еволюция”,София НБУ, 23 април
2012 г
• Уъркшоп по международния проект Миграпас с участието на партньори от Велокобритания, Франция, Австрия, Испания, България,
Бургос, Испания, 18-22.04.12.
• Архитектурна седмица на София, Организиране и провеждане на играта „Бъдещ град (Future City Game)”, 02.11. – 06.11.2011 г.
• Лятно училище „Миграция и глобално здраве” – Болоня-Венеция, Италия, юли 2011 г.
• Международен Уъркшоп по проект Е-гражданственост, Любляна, Словения, май 2011
• Уъркшоп по международния проект Миграпас с участието на партньори от Велокобритания, Франция, Австрия, Испания, България,
Париж, октомври 2010.
• Лятно училище на Университета в Болоня „Beyond the Enlargement. The Wider Europe and the New Neighbourhood"- Cervia, Италия,
септември 2008 г
• Сътрудник в подготовката на международната конференция "Миграция от и към Югоизточна Европа", ЦЕБМЕИ организира съвместно с
ASO, 02-03.06.2008
• Сътрудник в подготовката на международната конференция "Имиграция и интеграция: европейски опит", ЦЕБМЕИ организирана
съвместно с Фондация Манфред Вьорнер, 16-17.05.2008
• Участник и помощник в подготовката на втората междууниверситетска конференция "Външната политика на България като член на ЕС",
организирана от студентски клуб "Нова дипломация" и Нов български университет, декември 2007 година
• Участие в първата междууниверситетска конференция "Европейски съюз след приемането на България и Румъния", организирана от
студентски клуб "Нова дипломация" и Нов български университет; ноември 2006
• Сътрудник в подготовката на дебата в Софийски кмет кандидат от 2005 г. "Гонг за пробуждане" в Националния дворец на културата
(НДК); октомври 2005 год.
• Участие в международен семинар, България (Боровец), организирана от Нов български университет и Министерството на отбраната на
Република България. Лекцията е на тема "Международна сигурност на ООН и ролята на мироопазващите операции в Западните
Балкани"., Май 2005
Приложение 3 публикации
• Е. Стайкова (2013) Е-гражданственост – (р)Еволюция, В: Кръстева, Анна (съст.) Дигиталния гражданин, София: НБУ. стр. 138-148
• Е. Стайкова (2013) Политическите партии във виртуалното пространство - навечерието на парламентарни избори 2013, София:
Виртуална агора. Достъпно на: http://virtual-agora.org/display.php?bg/publications/190
• Е. Staykova (2013) (e)Citoyenneté –(r)Evolution, In: Krasteva, Anna (dir.) E-citoyennetés, Paris: L’Harmattan. p. 81-93 (на френски език)
• Е. Стайкова (2012) Миграция и гражданство: Глобални предизвикателства с местни измерения, В: Социологически проблеми
„Български и балкански миграции и мобилности" 1- 2 2012, стр. 47-62
• Е. Стайкова (2011) Демокрация, партии, интернет, София: Виртуална агора. Достъпно на: http://virtualagora.org/display.php?bg/publications/186
• Krasteva A., I. Otova, E. Staikova and V. Ivanova (2011) A Bulgarian Migration Profile, 2011. Migration Citizenship Education. Достъпно на
http://migrationeducation.org/36.1.html?&rid=206&cHash=7ce3e794147cec3dca31c4bd75272e49 (на английски език)
• Кръстева, Анна. Отова, Илдико. Стайкова, Евелина (2011) Задоволяване нуждите от работна ръка чрез миграция в България : 2004 –
2009. European Migration Network (EMN). Достъпно на http://eprints.nbu.bg/682/
• Кръстева, Анна. Отова, Илдико. Стайкова, Евелина (2011) Временна и циркулярна миграция в България: данни, политики, перспективи
2004 – 2009. European Migration Network (EMN). Достъпно на http://eprints.nbu.bg/689/
• Е. Стайкова, Т. Трифонова (2010) Имигрантите в България, В: Тенденции в трансграничната миграция на работна сила и свободното
движение на хора - ефекти за България, София, ИОО, стр. 87-107
• Е. Стайкова (2009) Изследване на политиката за интеграция в пет държави-членки на ЕС, Испания, В: Сборник "Методически указания
за наблюдение и оценка на политиките и мерките за интеграция", стр. 166-193
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