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24.05.1957 г. - Родена в Русе.
1975 г.- Завършва физико-математическа паралелка в Математическа гимназия „Баба Тонка” – Русе.
1978 г. - Дипломира се в Стопанска академия „Д. А. Ценов” - Свищов, специалност „Управление и планиране на националното стопанство”.
1990 г. - Защитава докторат по Икономика и управление на тема: „Териториална организация на селскостопанското машиностроене у нас”.
1994 г. - След конкурс назначена като главен асистент в катедра „Бизнес и
мениджмънт” към Факултет „Бизнес и мениджмънт” на Русенски
университет „Ангел Кънчев”.
2000 г. - Става доцент с научна специалност “Организация и управление на
производството” (управление на маркетинга).
2002-2006 г. - Заместник декан на Факултет “Бизнес и мениджмънт” по научния и
кадрови потенциал.
2009-2012 г. - Ръководител на катедра “Мениджмънт и бизнес развитие“.
2010 г. - Избрана за професор с тема на хабилитационния труд: „Използване
на основани на знание клъстери за иновационно развитие на индустриалните предприятия” в научна специалност „Организация и
управление на производството” (индустрия).
2012-2015 г. - Заместник декан на Факултет „Бизнес и мениджмънт” по научното и
кадрово развитие.
от 2002 г. - Гост-лектор в чужбина: Университет „Миньо”- Брага, Португалия;
Университет „Р. Шуман” – Страсбург, Франция; Университет “Лимерик” – Ирландия; Мидълсброу – Великобритания; Университет Йоанина и Икономически университет – Атина, Гърция; Университет на
Южен Ланкашиър, Престън, Великобритания; Хъдърсфилд, Великобритания; Университет Корнел, Итака, Ню Йорк, САЩ; БЕТИ, Буха-1-

ра, Узбекистан.
от 2002 г. - Специализирала в: Nottingham Trent University - Business School, Нотингам, Великобритания; European Association of Craft, Small and
Medium-Sized Entreprise, Брюксел, Белгия; Centro de Empresas e
Inovacao BIC Madeira, Фуншао, Мадейра, Португалия; Gea College,
Любляна, Словения; Istituto Tecnologico de Canarias, Тенерифе,
Испания; University Worms, Вормс, Германия; Gea College, Марибор,
Словения; Bremen University, Германия; Фуертевентура, Испания;
Zentrum Fuer Soziale Innovation, Виена, Австрия; Steinbeis Innovation
gGmbH – Германия.
от 1998 г. - Ръководи учебно-методическите комисии за създаването на специалност „Стопанско управление”, по-късно „Бизнес мениджмънт”,
магистърските програми по „Бизнес администрация” и „Предприемачество и иновации” и докторските програми по „Организация
и управление на производството” и „Икономика и управление” в
Русенския университет.
от 2009 г. - Координатор на Международна академична мрежа „Reshica” по
проблемите на предприемачеството и иновациите в Югоизточна
Европа – за Русенски университет.
2016 г. - Избрана за заместник-ректор на Русенския университет по
научноизследователската дейност.
● Области на научни интереси: Мениджмънт на знанието; Мениджмънт на иновациите, Възобновяеми енергийни източници, Ефективност на бизнес процеси, Маркетинг мениджмънт.
● Автор е на повече от 130 публикации у нас и в чужбина – 3 монографии, 15 студии, 30 статии (в т.ч. 6 с импакт фактор), доклади,
учебници и учебни помагала.
● Ръководител е на 8 докторанти в научни специалности Организация и управление на производството и Икономика и управление, от
които към момента 7 успешно са защитили, a 1 e в процес на
обучение.
● Членство в професионални организации: Член на управителния
съвет на SAGE “Училищна асоциация за глобално образование” –
координатор на асоциираните към UNESCO училища в България.
Член на Асоциацията на преподавателите по икономика и мениджмънт в индустрията и Съюза на учените - Русе. Изпълнителен директор на Фондация „Бистра и Галина” - Русе.
● Главен редактор на международното научно списание „Entrepreneurship and Innovation” на ФБМ при Русенски университет.
Член на редакционните колегии на списание “Analle Universitati E.
Murgu”, Studii Economice, Румъния; списание “Индустриален
мениджмънт” на ТУ – София; „Технологии и иновации” на НТС –
София.
● Член на научния комитет на 10 научни конференции у нас и в
чужбина.

-2-

● Член на редакционния съвет на две научни издателства – Ико
Консулт и Примакс.
● Чуждоезикови

компетенции: английски език, руски език.

● Консултантска дейност към Институт за приложни икономически
изследвания „Еврика” и Асоциация на преподавателите по икономика и мениджмънт.
● През последните десет години ръководи повече от десет научноизследователски проекти в областта на обществените науки. По
настоящем е член на изследователския екип на 2 проекта по 7
рамкова програма на ЕС. Работи в съвместни изследователски
екипи по международни проекти на Европейската комисия, UNESCO
- образователна сфера, МОН - ФНИ, Държавен департамент на
САЩ, Пакт за стабилност.
● Награди: Носител на 12 награди, сред които „Награда Русе – 2011”
за ръководство на научноизследователски екип с високи научни
постижения.
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