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ПРОФЕСИОНАЛЕН ОПИТ  
  

 

01.03.2016-настоящия момент Главен асистент 

ПУ „Паисий Хилендарски“, Факултет по икономически и социални науки , катедра „Политически 
науки и национална сигурност“, ул. „Цар Асен“ 24, 4000 Център, Пловдив , https://uni plovdiv.bg/ 

Извеждане на лекции и семинарни занятия по дисциплини: 

▪ „Политическа култура” на студенти от специалност „Политология”, III курс и Публична 
администрация“, III курс; 

▪ ▪ „Избори и избирателни системи“ на студенти от специалност „Политология”, IV курс и 
Публична администрация“, IV курс; 

▪  „Сравнителни политически изследвания“ на студенти от специалност „Политология”, IV курс 

▪ ▪ „Политология” на студенти от I курс, специалности „Публична администрация“, „Мениджмънт 
на туристическия бизнес“, „Бизнес мениджмънт“, „Национална сигурност“ 

Вид на дейността или сферата на работа  Висше образование 
 

1.04.2019-5.04.2019 Лектор по програма Еразъм+ 

Университет Cappadocia University, Mustafapaşa, Ürgüp, TURKEY 

▪ Изнасяне на лекции на следните теми: „Изборите за народни представител и в България: 
настоящата система и дебати“; „Гражданско участие и избори в Западните Балкани“; „Мандат 
на народния представител и правото на отзоваване“ 

Вид на дейността или сферата на работа  Висше образование 
 

8.05.2017-12.05.2017 Лектор по програма Еразъм+ 

Университета „ISCTE IUL”, катедра „Политически науки“, Лисабон, Португалия 

▪ Изнасяне на лекция на тема „Политическото познание: концептуална рамка и влияние върху 
общественото мнение“ пред студенти от бакалавърска програма „Политически науки“ 
▪ Изнасяне на публична лекция на тема „Политическа култура на Балканите: обща 
характеристика“; 
Вид на дейността или сферата на работа  Висше образование 
 

21.09.2015-29.02.2016 Асистент 

Университет за национално и световно стопанство, факултет „Международна икономика и 
политика“, катедра „Политология“. 1700 София, Студентски град "Хр. Ботев", www.unwe.bg 

Извеждане на семинарни занятия по дисциплини: 
▪ „Политология” на студенти от I курс, направления “Социология, антропология и наука за 
културата” и „ Обществени комуникации и информационни науки (Медии и журналистика)”; 
 „Политическа култура” на студенти от III курс, специалност „Политология“ 
Вид на дейността или сферата на работа  Висше образование 
 

февруари 2013-юни 2015 Хоноруван асистент 

Университет за национално и световно стопанство, факултет „Международна икономика и 
политика“, катедра „Политология“. 1700 София, Студентски град "Хр. Ботев", www.unwe.bg 

Извеждане на семинарни занятия по дисциплини: 
▪ „Политология” на студенти от I курс, направления “Социология, антропология и наука за 

https://www.researchgate.net/profile/Daniela_Pastarmadzhieva
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ОБРАЗОВАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ 
  

 

 
 

ЛИЧНИ УМЕНИЯ 
  

 

 

културата” и „ Обществени комуникации и информационни науки (Медии и журналистика)”; 

▪  „Политическа култура” на студенти от III курс, специалност „Политология“ 
Вид на дейността или сферата на работа  Висше образование 
 

19.05.2010 19.05.2013 Политолог (ОНС „Доктор“)  

Университет за национално и световно стопанство, факултет „Международна икономика и 
политика“, катедра „Политология“. 1700 София, Студентски град "Хр. Ботев", www.unwe.bg 

▪ „Социологически и статистически методи в политическите изследвания“; „Методология и 
методика на научните изследвания“; „Външна политика“, „Съвременни политически системи“ 
и др. 

 

октомври 2012-декември 2012 Предизвикателства пред ЕС като уникален модел на 
интеграция в условията на дълбоки трансформации в 
международната система (обучителен курс) 

 

Университет за национално и световно стопанство, 1700 София, Студентски град "Хр. Ботев", 
www.unwe.bg 

▪ Придобити знания, умения и компетенции, отговарящи на ниво 8 „Доктор“ от НКР на 
РБългария 

 

▪  

октомври 2012-декември 2012 Икономическа аксиология (обучителен курс) 

Университет за национално и световно стопанство, 1700 София, Студентски град "Хр. Ботев", 
www.unwe.bg 

▪ Придобити знания, умения и компетенции, отговарящи на ниво 8 „Доктор“ от НКР на 
РБългария 

 

19.05.2010 19.05.2013 Юрист (ОКС „Магистър“)  

Университет за национално и световно стопанство, Юридически факултет, 1700 София, 
Студентски град "Хр. Ботев", www.unwe.bg 

▪ Гражданско,облигационно, трудово, търговско, данъчно, административно, международно, 
наказателно право, наказателен и граждански процес и други 

   

Майчин език Български 

  

Други езици РАЗБИРАНЕ  ГОВОРЕНЕ  ПИСАНЕ  

Слушане  Четене  Участие в разговор  
Самостоятелно 

устно изложение   

Английски език B1 B2 B1 B1 B2 

  

Френски език A1  A1 A1 A1 A1 

  

 Ниво: A1/A2: Основно ниво на владеене  -  B1/B2: Самостоятелно ниво на владеене  -  C1/C2 Свободно ниво на владеене 
Обща европейска езикова рамка 

http://www.unwe.bg/
http://www.unwe.bg/
http://europass.cedefop.europa.eu/bg/resources/european-language-levels-cefr
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ЧЛЕНСТВА 
  

 
 
 

Дигитални умения САМООЦЕНЯВАНЕ 

Обработка на 
информацията 

Комуникация 
Създаване на 
съдържание 

Сигурност 
Решаване на 

проблеми 

 
Свободно ниво на 

владеене 
Свободно ниво на 

владеене 
Свободно ниво на 

владеене 
Основно ниво на 

владеене 
Основно ниво на 

владеене 

 Ниво: Основно ниво на владеене  -  Самостоятелно ниво на владеене  -  Свободно ниво на владеене  
 Дигитални  компетенции - Mатрицата за самооценка  

 Въведете име на ИКТ сертификати 

 работа с инструментите на Microsoft Office™ (в частност Word, Excel и PowerPoint); 

▪ статистически софтуер SPSS; 

▪ Придобита е квалификация по Adobe Photoshop и Wordpress при професионално обучение 
към „СофтУни ЦПО“ ЕООД (ЕИК 204464320) 

Свидетелство за управление на 
МПС 

Категория B 

 Българска асоциация за политически науки 
International Political Science Association (чрез БАПН) 
Съюза на учените в България - Пловдив 

 ▪  

http://europass.cedefop.europa.eu/bg/resources/digital-competences

