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ПРОФЕСИОНАЛНА  БИОГРАФИЯ 
 

на доц. д-р инж. Таня Петкова Грозева 
 

Главен секретар 
 
 

 
 
 

Адрес: 7017 Русе, ул. „Студентска” 8, Русенски университет 
Телефон: +359 82 888 258 

GSM: +359 889 308 522 
E-mail: tgrozeva@uni-ruse.bg 

 

 
12.09.1960 г. - 

 
родена в гр. Павликени; вдовица, с едно дете 

1978 г. - завършва Средно политехническо училище “Бачо Киро” в  гр. 
Павликени 

1983 г. - завършва ВТУ “Ангел Кънчев” - Русе (сега Русенски университет 
“Ангел Кънчев”), машинен инженер, специалност Технология на 
машиностроенето и металорежещи машини 

1983 г. - избрана за научен сътрудник по НИС в Лаборатория по 
зъбообработване и зъбни механизми към катедра “Теория на 
механизмите и машините” на РУ "А.Кънчев" 

1985 г. - избрана за редовен докторант в катедра " Теория на механизмите и 
машините" 

1988 г. - избрана за главен асистент в катедра " Теория на механизмите и 
машините" 

1989 г. - защитава кандидатска дисертация в направление 02.01.44 “Теория 
на механизмите, машините и автоматичните линии” 

2001 г. – 
2004 г. - 

избрана за доцент  
избрана за зам.-декан по научно и кадрово развитие на факултет 
"Механизация на селското стопанство"  

2005 г. - избрана за Главен секретар на Русенски университет "А.Кънчев" 

2007 г. – 
 
 

2007 г. – 
 

2011 г. – 
 

преизбрана за Главен секретар на РУ "А.Кънчев" за мандат 2008-
2011 г. 

избрана за Председател на Университетската комисия по 
подготовка на изборите за мандат 2008-2011 г. 
преизбрана за Главен секретар на РУ "А.Кънчев" за мандат 2012-
2015 г. 
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2011 г. – 
 

2015 г. – 
 

2015 г. – 
 
        

преизбрана за Председател на Университетската комисия по 
подготовка на изборите за мандат 2012-2015 г. 
преизбрана за Главен секретар на РУ "А.Кънчев" за мандат 2016-
2019 г. 
преизбрана за Председател на Университетската комисия по 
подготовка на изборите за мандат 2016-2019 г. 

Област на професионални интереси: Анализ и синтез на зъбни 
механизми; системи и механизми в дизайна 

Автор и съавтор на 3 изобретения, над 50 статии и доклада, пет 
учебни пособия 

Ръководител на Секретариата на Първата национална научна 
конференция Качество на висшето образование 2006 

Председател на комисия, изготвила Стратегия за управление на 
риска на Русенския университет 

Участие в договори чрез Научноизследователския сектор към 
Русенски университет за периода 2006-2015 г. 

Ежегодно участие (от 2003 г. до сега) с теми по Фонд “Научни 
изследвания” 

Ръководител на университетски проект по ФНИ "Дейности на 
Културните клубове в Русенския университет" от 2010 до 2015 год. 

Вътрешен одитор на системи за управление на качеството в 
съответствие с БДС ЕN ISO 19011:2004 

Член на Съюз на учените – Русе и на BulKToMM (Български комитет 
по ТММ към IFToMM) 
 
Председател на научно жури за избор на професор по Теория на 
механизмите и машините в Русенския университет 
 
В три последователни мандата (и в настоящия) – член на 
Академичния съвет, на факултетните съвети на Аграрно-
индустриалния съвет и на факултет Обществено здраве и здравни 
грижи и на Университетската комисия по качество на образованието 
и акредитацията 
 
Член на организационни комитети на научни конференции, конгреси 
и семинари 

  
Носител на награда „Русе“ 2014 год. в категория „Висше 
образование и наука“ 
 
Носител на Златна значка на Русенския университет 

 


