д-р Боряна Митева
Автобиография

д-р Боряна Николаева Митева

Email:boryana.miteva@gmail.com
Националност: българска
Дата на раждане: 04.02.1986

Трудов стаж

Дати /от-до/:06.2014Име и адрес на работодателя: Софийски университет “Св. Климент Охридски”, София 1504, бул.
“Цар Освободител” 15
Вид на дейността:образование
Заемана длъжност:асистент по съвременна обща история
Основни дейности и отговорности:преподавателска дейност

Дати /от-до/:06.2015Име и адрес на работодателя: АГОРА СОФИЯ, София, ул. Средна гора 97, 1303
Вид на дейността:образование
Заемана длъжност:учител по японски език
Основни дейности и отговорности:преподавателска дейност

Дати /от-до/:02.2011 – 05.2011, 02.2009 – 07.2009, 05.2008 – 07.2008
Име и адрес на работодателя: Национална гимназия за древни езици и култури “Константин Кирил
Философ”, 1360, София, кв. “Модерно предградие”, ул. “Баба” – 16
Вид на дейността:образование
Заемана длъжност:учител по история и цивилизация
Основни дейности и отговорности:външен лектор по Стара история, Средновековна история на
България, Средновековна, Нова и съвременна обща история
Образование и обучение
Дати /от-до/:

23.02.2016г.

Име и вид на обучаващата
или образователната организация:

Софийски Университет “Св. Климент

Охридски”, ИФ, Катедра “Нова и съвременна обща история”

Основни предмети/застъпени
професионални умения:
доктор по история с тема “Политиката на Япония към Източна Азия в
годините на Студената война”

Дати /от-до/:

01.10.2009 – 05.07.2011

Име и вид на обучаващата
или образователната организация:

Софийски Университет “Св. Климент

Охридски”, ИФ, Катедра “Нова и съвременна обща история”

Основни предмети/застъпени
професионални умения:
световната политика

магистърска програма “Кризи, конфликти и дипломация в

XVII-XX век”/ Нова и съвременна обща история, Международни отношения/

Наименование на придобитата
квалификация:

магистър по история

Дати /от-до/:

10.2005 – 07.2009

Име и вид на обучаващата
или образователната организация:

Софийски Университет “Св. Климент

Охридски”, ИФ, Специалност “История”
Основни предмети/застъпени
професионални умения:

История, Съвременна обща история,

Педагогика
Наименование на придобитата
квалификация:
история

бакалавър по история и професионална квалификация учител по

Дати /от-до/:

09.2000 – 05.2005

Име и вид на обучаващата
или образователната организация:
”Константин Кирил Философ”

Национална гимназия за древни езици и култури

Основни предмети/застъпени
професионални умения:
Английски език

История, Древни езици, Литература, Философия, Култура,

Наименование на придобитата
квалификация:

средно образование

Дати /от-до/:

09.1993 – 05.2000

Име и вид на обучаващата
или образователната организация:

142 СОУ ”Веселин Ханчев”

Основни предмети/застъпени
професионални умения:
език

История, Литература, Философия, Руски език, Английски

Наименование на придобитата
квалификация:

начално и основно образование

Курсове и специализации

Дати /от-до/:

17.09.2014 – 16.03.2015

Име и вид на обучаващата
или образователната организация:

Програма на Японската фондация по

японски език за специалисти
(Специалисти в културни и академични сфери) 専門日本語研修（文化・学術専門家）
国際交流基金

Основни предмети/застъпени
професионални умения:

Дати /от-до/:

Японски език и култура, изследване по темата на дисертацията

03.11.2011 – 01.10.2013

Име и вид на обучаващата
или образователната организация:

Софийски Университет “Св. Климент

Охридски”, ЦИЕК

Основни предмети/застъпени
професионални умения:
култура”

Дати /от-до/:

Следдипломна професионална квалификация по “Японски език и

04.2011 – 04.2014

Име и вид на обучаващата
или образователната организация:

Езикова школа АГОРА СОФИЯ

Основни предмети/застъпени
професионални умения:

Японски език

Участие в проекти:
“Проект № 167 “Интеграция в Европа през 60-те години на XX в.”, финансиран от фонд „Научни
изследвания” на СУ „Св. Климент Охридски” в календарната 2012 г.
● Научен проект на тема „Европейски интеграционни проекти през 70-те години на ХХ век”,
финансиран от фонд „Научни изследвания” на СУ „Св. Климент Охридски” в календарната
2013 г.
● Научен проект на тема „Европейски интеграционни проекти през 80-те години на ХХ век”,
финансиран от фонд „Научни изследвания” на СУ „Св. Климент Охридски” в календарната
2014 г.
● “Интегрирана програма за обучение и подкрепа на докторантите по социални и хуманитарни
науки в СУ” по Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси” 2007-2013 г.,
съфинансирана от Европейския социален фонд на ЕС, СУ “Св. Климент Охридски”.
●

Лични умения и компетенции

Езици:Английски език
Четене:отлично
Писмено:отлично
Говоримо:отлично
Руски език
Четене:добро
Писмено:основно
Говоримо:основно
Японски език
Четене:добро
Писмено:добро
Говоримо:добро
Древни езици /Латински, Старогръцки, Старобългарски език/
Четене:добро

Технически умения и компетенции: работас компютър /Internet, Word, Excel, Powerpoint/

Научни интереси:
Съвременна история, Международни отношения, Международни отношения в Източна Азия,
Международни отношения в АТР, Международни отношения в Евразия, История на Япония, Външна
политика на Япония.
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Проект № 167 “Интеграция в Европа през 60-те години на XX в.”, Сборник доклади
“Интеграционните процеси през 60-те години на XX век”, Университетско издателство “Св.
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