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07.07.1955 г.- родена в гр. Русе; омъжена, с едно дете;
1978 г. - завършва Великотърновски университет „Св. Св. Кирил и Методий”,
специалност „Българска филология”;
1982 г. - постъпва на работа в Русенски университет „Ангел Кънчев” като
преподавател в Катедрата по български език към Факултета за
чуждестранни студенти;
1988 г. - получава диплома за следдипломна квалификация по съвременни
дидактически технологии от Софийски университет „Св. Климент
Охридски”;
1988 г. - провежда специализация по методи за мотивация в университета
„М. В. Ломоносов” в Москва, Русия;
1993 г. - участва в екипа, създал първата в България специалност
„Европеистика” с петгодишен курс на обучение
1994 г. - назначена за главен асистент в новосъздадената катедра
„Европеистика”;
1995 г. - провежда тримесечна специализация по приложна комуникация и
европеистика в университет Уулвърхемптън, Великобритания;
1997 г. - провежда специализация по мениджмънт на човешките ресурси и
международни измерения на организационното поведение в
университета на Централен Ланкашир, Престън, Великобритания;
1998 г. - ръководи учебно-методическата комисия за създаването на
специалност МИО в Русенския университет;
2001 г. - участва в създаването на Българо-румънския интеруниверситетски
Европа център (БРИЕ); назначена за заместник-директор на БРИЕ;
2002 г. - защитава докторска дисертация на тема: „Културна специфика на
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афективното значение в българския език: психолингвистични
аспекти”;
2002 г. - провежда специализация по интеркултурна комуникация в
университет «Лудвиг Максимилиян», Мюнхен, Германия;
2003 г. - избрана за ръководител на катедра „Европеистика”;
2006 г. - избрана за доцент по научната специалност „Общо и сравнително
езикознание”
(Интеркултурна
комуникация)
към
катедра
„Европеистика“;
2008 г. - избрана за заместник-декан на Факултета по бизнес и мениджмънт
по научно и кадрово развитие;
2009 г. - инициира
създаването
на
Трансгранична
мрежа
за
интердисциплинарни изследвания в областта на социалните науки
България-Румъния-Украйна (TISCASS);
2012 г.- избрана за заместник-ректор на Русенския университет по
европейска интеграция и международно сътрудничество;
2014 г.- избрана за професор по научната специалност „Общо и
сравнително езикознание“ (Интеркултурна комуникация) към
катедра Европеистика и международни отношения;
2016 г. - преизбрана за заместник-ректор на Русенския университет по
европейска интеграция и международно сътрудничество;
- Член на Общото събрание на Русенския университет;
- Член на Академичния съвет на Русенския университет за четвърти
мандат;
- Член на Университетската комисия по качество на образованието и
акредитация; вътрешен одитор на Системата по качество;
- Член на Факултетния съвет на Факултета по бизнес и мениджмънт;
 Чуждоезикови компетенции: английски език, руски език;
 Членство в професионални организации: член на научния съвет
на Международната асоциация по кроскултурна компетентност и
мениджмънт; член на Съюза на учените в България; член на
СИЕТАР – България;
 Член на редколегията на списанията European Journal of CrossCultural Competence and Management и Innovative Management
Journal;
 Член на организационния комитет на ежегодната международна
научна конференция “The Danube – Axis of European Identity”;
 Области на професионален интерес:
 Интеркултурна комуникация;
 Кроскултурен мениджмънт;
 Международни измерения на организационното поведение и
корпоративната култура
 Ръководител/Координатор
на
8
проекта
с
европейско
финансиране;
 Ръководител на 7 проекта по Фонд “Научни изследвания” на
Русенския университет;
 Участник в 5 изследователски проекта и 5 образователни проекта с
европейско финансиране;
 Автор на над 80 статии и доклади, 3 монографии, 3 студии, 4
учебни пособия, 1 книга, научен редактор на 3 сборника с научни
статии на чужд език;
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 Награди: Почетна диплома по случай 90-годишнината на
Академията за икономически науки, Букурещ; Сертификат за
принос към създаването на БРИЕ; Носител на Награда Русе на
Община Русе за цялостен принос и дългогодишна дейност в
областта на висшето образование – 2015 г.; Носител на златна
значка на Русенския университет; Носител на юбилейна значка и
почетна диплома по случай 70-годишнината на Русенския
университет.

-3-

