ТВОРЧЕСКА АВТОБИОГРАФИЯ
на
гл.ас. д-р Ирина Станева

Име, презиме, фамилия: Ирина Николова Станева
Служебен адрес: гр. Пловдив, кв. Остромила 12
Е-mail tsarewa@abv.bg
Дата на раждане 25.03. 1977, Пловдив
Образование и специалност: Пловдивски Университет "Паисий Хилендарски", Химия,
Магистър, 1999
Научни степени и Главен асистент, Доктор
академични длъжности:
Научна специалност и Овощарство, Агрохимия
научно направление:
Владеене на чужди езици Английски
Възможности за работа със Ms Word, Excel, PowerPoint и др.
съвременни информационни
технологии:
Дългосрочни специализации
и научен опит в чужбина (от
дата до дата, институция,
страна):

18.02.2008 - 18.06. 2008, 4 месеца, Италия
Лаборатория по химия при Университет „Сапиенца“ – Рим, и
Лаборатория по биология при Изследователски институт по
овощарство – Рим.
11.06.2017- 17.06.2017, Испания, Проведена мобилност по
програма „Еразъм +“ в Институт по природни ресурси и
агробиология – Севиля (IRNAS).

Участие в научни форуми -Участие в Балканска конференция на млади учени Scientific
Researches of the Union of Scientists Plovdiv, 2005г.
-Участие в Първи международен симпозиум “Екологични
подходи при производството на безопасни храни” 2006 г
-Участие в Ist Balkan symposium on fruit growing, Bulgaria, 2007.
-Участие в годишните конференции с международно участие в
ИПЖЗ-Троян, 2007 – 2016
-Участие в Юбилейна научна конференция с международно
участие 115 години Институт по лозарство и винарство,
Плевен, 2017
Членство и позиция в Член на общото събрание на учените към Институт по
научни организации и овощарство, Пловдив
Съюз на учените в България
сдружения:
Федерация на научно-техническите съюзи
1

Общ брой публикации 37 Научни публикации
2 Научно-популярни
Общ брой цитирания 33
Брой ръководства и участия Общ брой участия в научни проекти: 27
в научни проекти 3 - Международни проекта
3 - МОН
21 - ССА
Обучение на специалисти и Лектор в открит ден на черешата 2007г. Тема на лекцията:
фермери „Хранителна стойност на черешови плодове“
Лектор в открит ден на черешата 2013г., в направление торене
на интензивни черешови насаждения.
Изготвяне препоръки за торене на фермери (2009-2018г.): за
създаване на нови насаждения; за торене на създадени овощни
насаждения.
Награди, грамоти, дипломи 2014 – Диплом, Победител в Конкурс за иновации на
Международен Панаир – Пловдив, в раздел «Технологии за
растениевъдството» като член на научния колектив, разработил
„Технология за интензивно отглеждане на череши“
Общ трудов и общ научен
стаж (Институция, позиция,
срок – от месец. година. до
месец. година.):

Дата: 11.06. 2018

Общ трудов стаж - 17години.
Общ научен стаж – 15 години
Институт по овощарство, химик, Институт по овощарство,
2002-2003
Асистент, Институт по овощарство, 2003-2009;
Гл. асистент, Институт по овощарство, от 2010 г.;
Доктор, Институт по овощарство, от 2015г.; проф. направление
6.1.
Растениевъдство,
научна
специалност
Овощарство(04.01.15).
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