
 

ТВОРЧЕСКА  БИОГРАФИЯ 
 

на доц. д-р Анелия Владимирова Манукова-Маринова 
Зам.-председател на Общото събрание  

на Русенския университет 

e-mail: amanukova@uni-ruse.bg 
 

 
06.04.1964 г. - роденa в гр. Русе, омъжена с едно дете; 

1982 г. – завършва Математическа гимназия „Баба Тонка” в гр. Русе, профил "Математика"; 

1987 г. – завършва ВМЕИ „В.И.Ленин”, София (сега Технически университет-София), 
специалност „Електронна техника"; 

1987 г. – Избрана за асистент в катедра „Електроника”; 

1995 г. – Координатор на учебната работа и документация в катедра „Електроника”; 

2008 г. – Защитава докторска дисертация по научна специалност „Електронизация“; 

2010 г. – Избрана за доцент по научната специалност „Електронизация (Аналогова 
схемотехника)“, диплома  № 26271 / 25.05. 2010г.; 

2010 г. – Научен ръководител на Студентска научноизследователска лаборатория по 
електроника СНИЛЕ 

2011 г. –     Избрана за зам.-председател на Общото събрание на Русенски университет „Ангел 
Кънчев” 

2012 г. –     Главен редактор на вестника на Русенския университет „Студентска искра“ 

2016 г. –  Преизбрана за зам.-председател на Общото събрание на Русенски университет 
„А.Кънчев” 

 • Компетенции по научни специалности: Електронизация (Аналогова 
схемотехника, Медицинска електроника, електронни системи за контрол и 
управление), и „Tеория на електронните вериги и електронна схемотехника”; 

• Ръководител на 2 успешно защитили докторанти в научното направление 
„Електронизация (Медицинска електроника)“ през 2014 г.; 

• Ръководител на 3 редовни докторанти в научното направление 
„Електронизация”; 

• Ръководство и участие в 15 научно-изследователски проекта по теми на Фонд 
научни изследвания на Русенския университет “Ангел Кънчев”; 

• Участие в 5 проекта от Оперативни програми „Развитие на човешките 
ресурси“ и  „Регионално развитие“  

• Участие в международен проект от Програма за трансгранично 
сътрудничество Румъния – България на Европейския съюз  

• Автор и съавтор на 95 научни публикации, 1 заявка за патент, 1 книга, 1 
учебник, 12 учебни пособия; 

• Специализация в Словашката академия на науките в гр. Братислава, 
Словакия през 1990-1991г.;  

• Членство в професионални и научни организации и съюзи:  Съюз на учените 
в България,  клон Русе;  

• Носител съм на „Златната значка” на Русенския университет от 2014 г. 
• Номинирана за научни постижения и наградена от Съюза на учените - Русе. 
• Номинирана за Награда Русе-2013 със Студентската научноизследователска 

лаборатория по електроника в категория 2. Образование и наука – за 
преподавателски и научен екип в категорията. 


