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Дата и място на раждане 30 юли, София | Националност Българка
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1997 г., Доцент, факултет “Горска промишленост”,

о

von_knsb@yshoo.com

1997 г., Доцент - ЛТУ
1995 г., Главен асистент, катедра МТД - ЛТУ
1992 г., Научен сътрудник I степен, НИС-ЛТУ.
1992 г. Доктор по „Технология, механизация и автоматизация на дървообработващата и мебелна промишленост”
Учебни програми по дисциплини за специалности: „Технология на дървесината
и мебелите” за ОКС „Бакалавър”, ЛТУ; „Управление на предприятията от горската
промишленост” за ОКС „Бакалавър”, ЛТУ; „Ергономия и ергономично проектиране”
за „Инженерен дизайн” за ОКС „Бакалавър”, ЛТУ; Гост-професор по „Безопасни,
здравословни и ергономични условия на труд” за ОКС „Магистър” в Аграрен
университет – Пловдив,; „Ергономия и ергономично проектиране” за „Инженерен
дизайн” за ОКС „Бакалавър” при ТУ-София, за „Индустриален дизайн” в ОКС
„Магистър” при Университет „Проф. А.Златаров”-Бургас.

Управленски умения: Зам.-председател на Контролен съвет на ЛТУ и на Общото събрание, Факултет по горска промишленост;
Ръководител на катедра „Механична технология на дървесината”, Ръководител на „Лаборатория по пресови материали”, Член на
Организационния комитет на НТК „Иновации в горската промишленост и инженерния дизайн”; Председател на Национален
браншов синдикат „Висше образование и наука”-КНСБ; Член на КС на КНСБ и експерт на Европейските синдикати в Комисия по
равнопоставеност на полове в ЕКП; Председател на Национална асоциация «Жени в науката» при Съюза на учените в България
(СУБ); 1996 – 2001: Член е на Управителния съвет на фондация «Наука» при СУБ; Научен секретар, Секция по технически науки при
Федерацията на научно-техническите съюзи; Член на Технически комитет ТК-59 “Ергономия” при Български институт по
стандартизация; Експерт в Комисията по образование и наука 37-то Народно събрание; Член-кореспондент на международната
федерация на изобретателите; Член на Комитета за наблюдение на Националната квалификационна рамка при МОМН; Член на
Контролната комисия по качество при НАОА при МС; Член на Работна група 16 „Образование, взаимно признаване на
професионални квалификации, младеж, наука и изследвания" към Съвета по европейските въпроси, МОН; Съвет по
образование и наука при Президента на Р България; Член на редакционната колегия на Научно списание на Министерството на
образованието и науката, реферирано списание в Web of Science–IF:„Стратегии на образователната и научната политика”.
Публикации, в т.ч. в списания с импакт фактор (IF – Web of Science); УЧАСТИЕ В НАУЧНО ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ ПРОЕКТИ: С
практическо значение и внедрени в практиката; Авторски свидетелства, Патенти; Подобряване качеството на
обучение; Инфраструктурни проекти; Проекти на Български институт за стандартизация, член на ТК 59;
Ръководител на научно-образователна мрежа по Проект на НФ ”Научни изследвания”, проект ЦЕНТЪР ЗА ВЪРХОВИ
ПОСТИЖЕНИЯ,„ДИАЛОГ-ЕВРОПА”(http://dialogueeurope.org/bg_BG/partnori/),,Договор-ДУНК1-01/22.12.2009-30.06.2018г.:
Национален проект, Университетски комплекс по хуманитаристика „Алма Матер” при СУ „Св. Климент Охридски”.
МОНОГРАФИИ, УЧЕБНИЦИ И УЧЕБНО-НАУЧНИ и ИНФОРМАЦИОННИ МАТЕРИАЛИ - професионални и в областта на политики за
висше образование и наука (www.vоn-knsb.org).
ПРЕПОРЪКИ и РЕЦЕНЗИИ: Проекти,Учебни програми,Научни журита,Програми за обучение- ЕС,САЩ и Япония (защитил докторант).
РЕЦЕНЗИИ: Колективен проект на УНСС за научно изследване на тема: „Усъвършенстване на вътрешната нормативна уредба на
учебната дейност в УНСС” с ръководител проф. д-р Виолета Димитрова Цакова, входящ № НИ-1-18-2015, кандидатстващ за
финансиране от целева субсидия за НИД на УНСС през 2015 г.
НАГРАДИ: Национална награда (грамота и парична премия) на Патентното ведомство при Министерски съвет; Сребърна значка за
научно-изследователска и организационна дейност от ФНТС;Носител на Почетен знак, плакет и грамоти 30 години КНСБ;
СУБ, ВТУ„Св.Св.Кирил и Методий”,СА„Д.Ценов”, УНСС, ТУ–София/ФКСТ, ВСУ ”Ч.Храбър”, Бургаски свободен
университет, Тракийски университет, Русенски университет, ПУ ”П.Хилендарски”, Национална художествена
академия, Шуменски университет, ТУ–Габрово, 130г. СУ „Св.Кл.Охридски”, 100 г. УНСС и др.;
Почетна грамота на Съвета на ректорите в Република България, 2012 г.;
Номинирана от Съвета на Европа за Нобелова награда за мир – 2005 г.: „1000 жени за мир в света” - от представителката
на Швейцария в Съвета на Европа - д-р Рут-Габи Вермонт Манголд, за доброволен труд и дейности в полза на образованието,
науката и обществото, (информация на сайта на СЕ и национални медии, wikipeacewomen.org/wpworg/en/?page_in=1491);
Държавен Орден „Св. Св. Кирил и Методий“ – за значим принос за развитието на културата, изкуството, образованието и
науката, Първа степен - златен с оранжева лента, 2016 г.(m.president.bg/bg/news3123).
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