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Име  Цветана Александрова Стоянова 
Адрес  УНСС – София, 1700 Студентски град,ул. 8-ми декември, каб. 1020 

Телефон  (02) 962 34 73; (02) 8195 406  
E-mail  tsvetana_stoyanova@unwe.bg 

Националност  Българка 
Дата на раждане  10.07 

Пол  Жена 
 

Трудов стаж  
Дати 

 
 
 

Дати 

      От 05.05.2020 до момента 
      Професор в Университет за национално и световно стопанство – София,   
      катедра “Управление”, Професионално направление 3.7. Администрация и  
      управление 
      От 18.07.2012  до 04.05.2020 

Заемана длъжност       Доцент в Университет за национално и световно стопанство – София,   
      катедра “Управление”, Професионално направление 3.7. Администрация и  
      управление 
 

 

Дати  От 15.02.2007 г.  до 17.07.2012 
Заемана длъжност  Гл. асистент в Университет за национално и световно стопанство – София, 

катедра “Управление” 
 

Дати  От 01.10.2005 до 14.02.2007 
Заемана длъжност  Асистент в Университета за национално и световно стопанство – София, 

катедра “Управление” 
   

Образование и обучение 
 

Дати  16.03.2004 г. 
Наименование на придобитата 

квалификация 
 
 
 
 

 Доктор по Социално управление. Диплома издадена от Висшата 
атестационна комисия към Министерски съвет. 
 
2000-2003 г. 
Докторант по научно направление 05.02.20 (Социално управление)  

 



   
 

 
  1998-1999 г. 
  Магистър по "Стопанско управление".  

 
1994-1998 г. 
Бакалавър по „Маркетинг и мениджмънт”  
 

 

Допълнителна 
информация 

 Преподавани дисциплини (лекции и упражнения): Стратегическо управление, 
Стратегическо управление на човешките ресурси, Глобален мениджмънт, 
Лидерство. 
 
Над 70 публикации, отпечатани в специализирани управленско-икономически 
издания. 
 
Член на международния Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE) 
Член на Съюза на икономистите 
Член на Асоциацията на преподавателите по икономика и управление в 
индустрията. 
 
Член на Факултетен съвет на Факултет „Управление и администрация” при 
УНСС от 2009 г. 
 
Част от екипа на НПО „Общество на знанието“ от 2012 г. 
 
Ръководител и член на експертни групи към постоянната комисия по 
„Стопански науки и управление” на Националната агенция за оценяване и 
акредитация от 2013 г. 
 
Завършени квалификационни курсове по: „Подготовка на предложения за 
научно-изследователски проекти” и Управление на проекти, финансирани по 
европейски програми по схема BG051PO001-3.1.09 „Система за квалификация 
и кариерно израстване на преподавателите във висшите училища” през 2014 
г. 
Директор на център за „Добри управленски практики” към катедра 
„Управление” на УНСС от 2015 г. 
Член на Академичния съвет на УНСС от 2015 г. 
Председател на Общото събрание на факултет „Управление и 
администрация” на УНСС от 2015 г. до 2019 г. 
Научен секретар на катедра „Управление от 2016 г. 
Преподавател на годината в категория „доцент” за 2016 г. на УНСС. 
Председател на Контролния съвет на Академия за иновации и развитие от 
2017 г. 
Оценител в Национален иновационен фонд от 2018 г. 
Член на Консултативния съвет към Министъра на икономиката 

 
 
 
 
 
 
 



   
 

По-важни проекти през последните 5 години: 
1. Ръководител на проект № BG051PO001-3.1.07-0053 „Разработване и въвеждане на актуализирани 

учебни програми в ОКС „бакалавър”, направление „Администрация и управление”, в съответствие с 
изискванията на пазара на труда“ в УНСС по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 
2007-2013.  

2. Участник като експерт в проект по ОП „Развитие на човешките ресурси“ 2007-2013: BG051PO001-3.3.06-
0032 “Обучението на докторанти иноватори, визионери, таргет-анализатори и реализатори – 
инвестиция с европейски измерения” 

3. Участник като експерт в проект по ОП „Развитие на човешките ресурси“ 2007-2013: BG051PO001-4.3.04-
0034 “Развитие на електронните форми за дистанционно обучение в УНСС - създаване на нови 
възможности за повишаване на образованието и успешна професионална реализация”. 

4. Участник в научен проект НИД НИ 1-8/2015 Влияние на организационния капацитет за успешно 
управление на проекти по оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ (2014-2020). 

5. Участник в научен проект по ФНИ Н 05/11 от 1.09.16 Икономика на знанието, базирана на бизнес 
платформи и мрежи от предприятия. 

6. Участник в научен проект по ФНИ Н 15/05 от 13.07.17 Иновативната неконвенционална парична 
политика на водещите централни банки и нейните ефекти за развитите и развиващите се държави, с 
акцент върху България  

7. Участник в експертна група, разработила „Методика и методология за провеждане на инвентаризация в 
БДЖ – Пътнически превози ЕООД”, част II и III от експертния доклад. 

8. Участник в научен проект НИД НИ 7/2018 Устойчиво развитие на бизнес модел на възстановяваща 
се/регенеративна икономика (Restorative/Enerative Economy) 

9. Участник като изследовател в проект № BG05M2OP001-1.002-0002 “Дигитализация на икономиката в 
среда на Големи данни” по ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020. 
 

 


	Лична информация
	Цветана Александрова Стоянова

	Трудов стаж 
	Образование и обучение
	Допълнителна информация


