
 
                   

Автобиография 
  

 
 

Лична информация 
 

Име  Росен Иванов Радонов 
Адрес   

Телефон  029652330  
E-mail  Rossen.Radonov@ecad.tu-sofia.bg 

 

Националност  Българска  
 

Дата на раждане   
 
 
 

Трудов стаж 
 

Дати  декември 2019 - 
Заемана длъжност  зам.-ректор Електронно управление на ТУ - София 

Основни дейности и отговорности  Административна дейност 
Име и адрес на работодателя  Технически университет – София, Факултет по електронна техника и 

технологии , катедра Микроелектроника, бул. "Климент Охридски", 8, бл.1 
Вид на дейността или сферата на 

работа 
  

   
Дати  декември 2015 – ноември 2019 

Заемана длъжност  зам.-декан учебна дейност на ФЕТТ 
Основни дейности и отговорности  Административна дейност 

Име и адрес на работодателя  Технически университет – София, Факултет по електронна техника и 
технологии , катедра Микроелектроника, бул. "Климент Охридски", 8, бл.1 

Вид на дейността или сферата на 
работа 

  

   
Дати  декември 2013 – ноември 2015 

Заемана длъжност  доцент 
Основни дейности и отговорности  Преподавателска и научна дейност. 

Име и адрес на работодателя  Технически университет – София, Факултет по електронна техника и 
технологии , катедра Микроелектроника, бул. "Климент Охридски", 8, бл.1 

Вид на дейността или сферата на 
работа 

 Водене на лекции по дисциплината "Системи за проектиране в 
микроелектрониката", подготвяне и провеждане на упражнения по 
дисциплините "Системи за проектиране в микроелектрониката", 
"Автоматизирано проектиране в електрониката", "Технологичен практикум", 
"Автоматизация на инженерния труд в микроелектрониката" и "Техника на 
повърхностния монтаж".  Провеждане на експериментална работа по 
национални и международни научноизследователски проекти. 

   
Дати  януари 2012 – ноември 2013 

Заемана длъжност  главен aсистент  



Основни дейности и отговорности  Преподавателска и научна дейност. 
Име и адрес на работодателя  Технически университет – София, Факултет по електронна техника и 

технологии , катедра Микроелектроника, бул. "Климент Охридски", 8, бл.1 
Вид на дейността или сферата на 

работа 
 Водене на лекции по дисциплината "Системи за проектиране в 

микроелектрониката", подготвяне и провеждане на упражнения по 
дисциплините "Системи за проектиране в микроелектрониката", 
"Автоматизирано проектиране в електрониката", "Технологичен практикум", 
"Автоматизация на инженерния труд в микроелектрониката" и "Техника на 
повърхностния монтаж".  Провеждане на експериментална работа по 
национални и международни научноизследователски проекти. 

 
Дати  ноември 2010 – януари 2012 

Заемана длъжност  aсистент  
Основни дейности и отговорности  Преподавателска и научна дейност. 

Име и адрес на работодателя  Технически университет – София, Факултет по електронна техника и 
технологии , катедра Микроелектроника, бул. "Климент Охридски", 8, бл.1 

Вид на дейността или сферата на 
работа 

 Водене на лекции по дисциплината "Системи за проектиране в 
микроелектрониката", подготвяне и провеждане на упражнения по 
дисциплините "Системи за проектиране в микроелектрониката", 
"Автоматизирано проектиране в електрониката", "Технологичен практикум", 
"Автоматизация на инженерния труд в микроелектрониката" и "Техника на 
повърхностния монтаж".  Провеждане на експериментална работа по 
национални и международни научноизследователски проекти. 

 
 

Дати  август 1995 - октомври 2010 
Заемана длъжност  Инженер електроника  

Основни дейности и отговорности  Водене на лекции по заместване и хонорувани упражнения, отговорник по 
хардуера и софтуера в ECAD лаборатория  

Име и адрес на работодателя  Технически университет – София, Факултет по електронна техника и 
технологии , катедра Микроелектроника, бул. "Климент Охридски", 8, бл.1 

Вид на дейността или сферата на 
работа 

 Поддръжка на специализиран софтуер и хардуер за проектиране в 
микроелектрониката. 

 
  
 
 

 
Образование и обучение 

 
Дати  ноември  2009 г. 

Наименование на придобитата 
квалификация 

 Доктор по научна специалност 02.21.06 “  Автоматизация на инженерния труд 
и системи за автоматизирано проектиране” 

Тема на дисертацията  “Изследване и внедряване на системи за подпомагане на проектирането и 
обучението в микроелектрониката” 

Име и вид на организацията  Технически университет – София 
Факултет по електронна техника и технологии , катедра Микроелектроника 

 
 
 
 

Дати  октомври 1990 г. -  юли 1995 г. 
Наименование на придобитата 

квалификация 
 Магистър инженер по електроника и автоматика 



Основни предмети/застъпени 
професионални умения 

 Изучаване на средства за проектиране и технологии за производство, 
използвани в микроелектрониката, използване на технически английски език. 

Име и вид на обучаващата или 
образователната организация 

 Технически университет – София 
Факултет по електронна техника и технологии, катедра "Конструкция и 
технология на полупроводникови и микроелектронни елементи" 

Ниво по националната 
класификация 

 Висше образование 
 
 
 
 

Дати  септември 1983 г. - юни 1988 г. 
Наименование на придобитата 

квалификация 
  

Основни предмети/застъпени 
професионални умения 

 английски език 

Име и вид на обучаващата или 
образователната организация 

 114 ЕСПУ с преподаване на английски език, гр. София 

Ниво по националната 
класификация 

 Средно образование 
 

 
 

Майчин език  Български 
 

Други езици 
 

  Английски 
• Четене  отлично 
• Писане  отлично 

• Разговор  отлично 
 

  руски 
• Четене  добро 
• Писане  добро 

• Разговор  добро 
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