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04.11.1966 г. - Родена в гр. Русе; омъжена, с две деца;
1984 г. - Завършва Математическа гимназия „Баба Тонка“ в гр.Русе
1989 г. - Завършва ВТУ “Ангел Кънчев” -Русе (сега Русенски университет
“Ангел Кънчев”), инженер по Електроника и автоматика,
специализация Информационни технологии
1990 г. - Постъпва на работа в Русенски университет „Ангел Кънчев” като
асистент в Катедра „Информатика и информационни
технологии“;
2008 г. - Защитава докторска дисертация на тема: „Информационноекспертна система за електродъгово заваряване на стомани“
2010 г. - Избрана за доцент по научната специалност „Автоматизация на
инженерния труд и системи за автоматизирано проектиране
(Информатика)“ към катедра Информатика и информационни
технологии;
от 2008 г. - Член на Експертния съвет на професионално направление
Информатика и компютърни науки;
2006 - 2012 г. Заместник-декан на Факултет Природни науки и образование
по учебната работа, качество и акредитация
от 2018 г. - Член на учебно-методическата комисия за създаването на
специалност Софтуерно инженерство в Русенския университет;
2012 – 2019 г. Декан на Факултет Природни науки и образование;
от 1995 г. - Специализирала в: Nottingham Trent University, Нотингам,
Великобритания; Bremen
University, Бремен, Германия;
Brandenburg University of Technology, Котбус, Германия
➢ Член на Общото събрание на Русенския университет;
➢ Член на Академичния съвет на Русенския университет за трети
мандат;
➢ Член на Университетската комисия по качество на образованието
и акредитация; вътрешен одитор на Системата по качество;
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➢ Член на Факултетния съвет на Факултет Природни науки и
образование;
➢ Чуждоезикови компетенции: английски език, руски език;
➢ Членство в професионални организации: член на Съюз на
учените България – Русе; Съюз на математиците в България;
Академична общност по компютърни системи и информационни
технологии (АОКСИТ)
➢ Участник в 2 експертни групи за институционална акредитация към
Националната комисия за оценяване и акредитация
➢ Области на професионален интерес:
• Непроцедурно програмиране;
• Изкуствен интелект;
• Човеко-машинен интерфейс;
• STEAM и проектно-базирано обучение.
➢ Ръководител/Координатор
на
2
проекта
с
европейско
финансиране;
➢ Участник в над 10 изследователски образователни проекта с
европейско и национално финансиране;
➢ Автор на над 60 статии и доклади, 1 монографи1, 4 учебни
пособия, редактор на 1 книга
➢ Награди: Носител на Награда Русе на Община Русе за в областта
на висшето образование – 2018 г.; Златна значка на Русенския
университет; Юбилейна значка и почетна диплома по случай 70годишнината на Русенския университет; Грамота и почетен знак на
на Съюза на учените – Русе, 2013 г.; Годишна награда на Съюза на
учените – Русе за научни постижения в областта на естествените
науки за 2012 г.
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