АВТОБИОГРАФИЯ

Име и фамилия: доц. д-р Галина Милева
Катедра «Сигурност е безопасност», ВСУ „Черноризец Храбър“
Тютор на първи и втори курс, специалност „Защита на националната сигурност”,
задочно обучение и на пети курс, специалност „ЗНС”, профил „Национална сигурност”,
задочно обучение.
Образование:

2007-2009 – докторант на самостоятелна подготовка във ВСУ
1996-1997 – магистратура по туризъм, ИУ - Варна
1991-1996 – висше образование – Международен туризъм, ИУ - Варна
1986- 1990 – средно образование - Езикова гимназия – гр. Силистра
Докторска дисертация на тема „Организация и управление на защитата от пожари на недвижимите
паметници на културата“
Професионален опит: 1997 – до днес - Варненски свободен университет „Черноризец Храбър”
1991-1997 – ДФ „Меком” – гр. Силистра
През м. юни 2009 г. придобива докторска степен по научно направление „национална сигурност”.
През м. май 2012 г. придобива академична длъжност „доцент” по същото направление.
Основни дейности и отговорности:
• Преподавателска, научно-изследователска и административна дейност
• ECTS – координатор на катедра „Сигурност и безопасност”
• Еразъм – координатор на катедра „Сигурност и безопасност”
• Ръководител на магистърска програма „ Подготовка на силите и средствата за действия при
неконвенционални кризи ”
• Методически ръководител на студенти от катедра „Сигурност и безопасност” за обучение в
университетския проект „Обучение на две скорости”
Участие в национални и международни проекти, най-важните от които са:
• Рамкова програма на ЕС за научни изследвания и технологично развитие, програма COST Action C17:
Built Heritage: Fire Loss to Historical Buildings, European Science Foundation, European Commission
(2003-2006).
• Програма „Учене през целия живот” Секторна програма „Грюндвиг”, многостранни проекти,
502124-LLP-1-2009-FI-GRUNDTVIG-GMP „Да се научим на екотуризъм” /N8URjob/ (2010-2012 г.)
• Institute for Co-operation with Central and Eastern European Countries in Public Reform (IMO), Berlin School
of Economics and Law, Security Management Faculty, Project “Swimming conference” (2012)
• Prevention, Preparedness and Consequence Management of Terrorism and other Security-related Risk
Programme, European Commission, Directorate-General Home Affairs, European project “Prevention,
Preparedness and Consequence Management of Terrorism and other Security-related Risk” HOME/2010/CIPS/025
(2012-2013)
• Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” и Европейски социален фонд на ЕС, Проект
BG051PO001-3.3.07-0002 «Студентски практики» (2012-2014)
• Осъществена Еразъм преподавателска мобилност в Национален военен университет, гр. Варшава,
Полша (2012 г.)
Езици: английски език, руски език
Компютърни умения и компетенции: Microsoft Office XP, SPSS.
Е-mail: galina_mileva@yahoo.com
Служебен телефон: 052 359 559

