ЕВРОПЕЙСКИ

ФОРМАТ НА
АВТОБИОГРАФИЯ

ЛИЧНА ИНФОРМАЦИЯ
Име

Лидия Петрова Гълъбова

Адрес
Факс
E-mail
Националност

lgalabova@tu-sofia.bg
Българска

ТРУДОВ СТАЖ
• Дати (от-до)
• Име и адрес на работодателя
• Вид на дейността или сферата на
работа
• Заемана длъжност
• Основни дейности и отговорности
• Дати (от-до)
• Име и адрес на работодателя
• Вид на дейността или сферата на
работа
• Заемана длъжност
• Основни дейности и отговорности

• Дати (от-до)
• Име и адрес на работодателя
• Вид на дейността или сферата на
работа
• Заемана длъжност
• Дати (от-до)
• Име и адрес на работодателя
• Вид на дейността или сферата на
работа
• Заемана длъжност
• Дати (от-до)
Автобиография
Гълъбова, Лидия Петрова

2020 г. до сега
Технически университет – София
Ръководни функции
Зам.-ректор НПД
Управление на научноизследователската и приложна дейност във всички звена на
Технически университет – София
2015 г. до 2020 г.
Технически университет – София
Ръководни функции
Зам.-ръководител НИС
Управление на научноизследователската и приложна дейност във всички звена на
Технически университет – София
2019 Г. ДО 2020 г.
Технически университет – София
Контролни функции
Председател на Контролния съвет на ТУ – София
2018 Г. ДО 2019 г.
Технически университет – София
Контролни функции
Член на Контролния съвет на ТУ – София
2013 Г. ДО 2015 г.

• Име и адрес на работодателя
• Вид на дейността или сферата
на работа
• Заемана длъжност
• Дати (от-до)
• Име и адрес на работодателя
• Вид на дейността или сферата на
работа
• Заемана длъжност
• Основни дейности и отговорности

• Дати (от-до)
• Име и адрес на работодателя
• Вид на дейността или сферата
на работа
• Заемана длъжност
• Основни дейности и
отговорности
• Дати (от-до)
• Име и адрес на работодателя
• Вид на дейността или сферата на
работа
• Заемана длъжност
• Основни дейности и отговорности

Технически университет – София
Контролни функции
Член на Контролния съвет на ТУ – София
2003 г. до сега
Технически университет – София
Стопански факултет
Преподавател
Доцент
Преподавател по: иновационен мениджмънт; индустриален мениджмънт; мениджмънт на
малкия бизнес и предприемачество; предприемачество, бизнес планиране, управление на
знанието
2010 – 2012 г.
Глазгоуски Каледонски университет
Училище за бизнес и общество
Обучение и научни изследвания
Постдокторант / изследовател с индивидуален грант за стипендия на името на Мария
Кюри, 7-ма рамкова програма
Проект „Интелектуален капитал, работа и усещане за удовлетвореност”
2007 – 2010 г.
Софийски университет „Св. Климент Охридски”
Факултет по математика и информатика
Хоноруван преподавател
гл. асистент
Иновационен мениджмънт в информационните технологии и Управление на знанието

• Дати (от-до)
• Име и адрес на работодателя
• Вид на дейността или сферата на
работа
• Заемана длъжност
• Основни дейности и отговорности

2009 г., 2017 г., 2018 г., 2019 г.
FHS Куфщейн Тирол – Университет за приложни науки, Австрия
Преподавател

• Дати (от-до)
• Име и адрес на работодателя
• Вид на дейността или сферата на
работа
• Заемана длъжност
• Основни дейности и отговорности

2004 – 2005 г.
Висше транспортно училище "Тодор Каблешков"
Преподавател

• Дати (от-до)
• Име и адрес на работодателя
• Вид на дейността или сферата на
работа
• Заемана длъжност
• Основни дейности и отговорности
• Дати (от-до)
• Име и адрес на работодателя
Автобиография
Гълъбова, Лидия Петрова

Гост професор
Организация и управление на човешките ресурси; управление на знанието, иновационен
мениджмънт

хоноруван асистент
Мениджмънт
2004 – 2005 г.
Минно-геоложки университет „Св. Иван Рилски”
Преподавател
хоноруван асистент
Предприемачество
1999 – 2003 г.
Технически Университет – София

Стопански факултет, катедра “ИИИМ”
• Вид на дейността или сферата на
работа
• Заемана длъжност
• Основни дейности и отговорности

Преподавател

• Дати (от-до)
• Име и адрес на работодателя
• Вид на дейността или сферата на
работа
• Заемана длъжност
• Основни дейности и отговорности

2002 г. до сега
„МЕГАТЕКС” АД; „СИЛА”АД; „БЕТА ФЕСТ” ООД
консултантска дейност

• Дати (от-до)
• Име и адрес на работодателя
• Вид на дейността или сферата на
работа
• Заемана длъжност
• Основни дейности и отговорности

1993 – 1997 г.
АФ “СОФИС”
Стратегическо управнление

• Дати (от-до)
• Име и адрес на работодателя
• Вид на дейността или сферата на
работа
• Заемана длъжност
• Основни дейности и отговорности

хоноруван асистент
иновационен мениджмънт; индустриален мениджмънт; мениджмънт на проекти

Консултант
управление на човешките ресурси; управление на качеството; маркетинг

преводач и технически сътрудник – нещатен
Превод
1989 – 1991 г.
ДФ “СИМЕ” – Бизнес център, гр. София
Научно и информационно обслужване
организатор научно-техническа информация
Събиране и обработка на наукчно-техническа информация

ОБРАЗОВАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ
• Дати (от-до)
• Име и вид на обучаващата или
образователната организация
• Основни предмети/застъпени
професионални умения
• Наименование на придобитата
квалификация
• Ниво по националната
класификация (ако е приложимо)

2010 – 2011 г.
Глазгоуски Каледонски Университет

• Дати (от-до)
• Име и вид на обучаващата или
образователната организация
• Основни предмети/застъпени
професионални умения

2000 – 2006 г.
Технически университет – София,
Стопански факултет
Специалност „Организация и управление на производството”, Дисертация на тема:
„Изследване и усъвършенстване на организацията на управление на малките и средните
предприятия в България”.
Доктор по Организация и управление на производството по шифър 05.02.21

• Наименование на придобитата
квалификация
• Ниво по националната
класификация (ако е приложимо)
• Дати (от-до)
• Име и вид на обучаващата или
образователната организация
• Основни предмети/застъпени
професионални умения
Автобиография
Гълъбова, Лидия Петрова

Социологически проучвания “Анализ на политиката”

След-дипломна квалификация

Доктор
1994 – 1999 г.
Технически университет – София,
Стопански факултет
Специалност „Индустриален мениджмънт”

• Наименование на придобитата
квалификация
• Ниво по националната
класификация (ако е приложимо)

Магистър: инженер-мениджър
Магистър

ЛИЧНИ УМЕНИЯ И КОМПЕТЕНЦИИ

Придобити в жизнения път или в
професията, но не непременно
удостоверени с официален документ
или диплома.

МАЙЧИН ЕЗИК

Български

ДРУГИ ЕЗИЦИ
• Четене
• Писане
• Разговор

АНГЛИЙСКИ
отлично
отлично
отлично

• Четене
• Писане
• Разговор

РУСКИ
отлично
мн. добре
мн. Добре

• Четене
• Писане
• Разговор

ФРЕНСКИ
среден
среден
среден

ДРУГИ УМЕНИЯ И КОМПЕТЕНЦИИ
Компетенции, които не са
споменати по-горе.

ноември 2009 г.
Калифорнийски университет, Бъркли (UC Berkeley), Център за предприемачество и
иновации „Лестер”. Lester Centre for Entrepreneurship and Innovation
Лицензиран експерт към Министерството на земеделието и храните (Експерт от списъка
на експертите на МЗХ по Програма за развитие на селските райони)
март – май, 2008 г.
HANKEN – Swedish School of Economics and Business Administration, Финландия
Специализация по управление на знанието и интелектуалния капитал
април 2007 г.
Калифорнийски университет, Бъркли (UC Berkeley), Център за предприемачество и
иновации „Лестер”. Lester Centre for Entrepreneurship and Innovation, „Технологично
предприемачество – експертни умения в световен мащаб”
септември - декември 2003 г.
HANKEN – Swedish School of Economics and Business Administration, Финландия
Управление на организации, Стратегическо управление

Научно-изследователска дейност

Проекти по НИС, ТУ – София
2013 г.

Автобиография
Гълъбова, Лидия Петрова

НИС – ръководител на проект в помощ на докторанта № 131ПД0029-15
на тема: „Изследване на основните фактори, влияещи на клиента
при вземане на решение за местоположението на точката на контакт с
поръчката на клиента“

2008 г.

НИС № 08013 ни-15/2008 г. на тема: „Изследване на приложимостта на
тоталното управление на качеството в малки и средни предприятията”
с ръководител доц. д-р инж. Марлена Терзийска

2006 г.

НИС № 748 ни-15НК/2006 на тема: “Изследване и оценка на
състоянието на иновациите и предприемачеството в условията на
българската индустрия” с ръководител доц. д-р инж. Невяна Танева

2006 г.

НИС № 735 ни-15/2006 на тема: „Проучване на възможностите за
усъвършенстване на мениджърските умения в българските
индустриални предприятия посредством интегрирани информационни
системи” с ръководител доц. д-р инж. Светослав Димков

2004 г.

НИС № 403-15нк/2004 на тема: „Анализиране на информационните
Потребности на студентите, докторантите и преподавателите в
Стопански факултет и проектиране на алтернативни структури на
Интернет сайта на факултета” с ръководител доц. д-р инж. Светослав
Димков

Проекти, финансирани по национални програми
2021

Д01-62/18.03.21 ННП Интелигентно животновъдство

2007

ИФ 04-248/15.12.2006. на тема: „Разработване на станция за газиране
на минерална вода без охлаждане”, финансиран от Национален
иновационен фонд. Продължителност 2 години. Роля: член на
работната група от ТУ-София

Международни проекти
2021

EXTRAS H2020-IBA-SwafS-Support-2-2020; ID: 101035812

2020

EUt+ Европейски технологичен университет
EAC-A02-2019-1; ID: 101004088

2009

FP7-PEOPLE Marie Curie Fellowship Title: “Intellectual Capital, Work and
Wellbeing”. Duration: 2 years. Host: Glasgow Caledonian University, UK

2008

FP7-PEOPLE-2007-5-3-ERA-MORE. Title: “Discover Europe: Romanian
Mobility Centre initiative to strengthen ERA-MORE”. Funding body:
European Commission. Duration: 3 years. Aim: The project is aimed at
Fostering occupational mobility and skills development. Role: Team
member of TUS.

2008

FP7-REGPOT-2007-1 Title: SISITER: Strengthening the IST Research
Capacity of Sofia University Funding body: European Commission.
Duration: 3 years. Role: Team member

2007

ASO 3-14-2007. Title: “Building of Information and Communication
Technologies Researchers Network: Comparative Research and Promotion
of the Information and Communication Technologies as a Guarantee for the
Sustainable Development of Enterprises”. Funding body: Austrian Federal
Ministry of Science and Research (BMWF). Duration: 1 year. Aim: To build a
network of researchers and SMEs working in the field of the business
Information and Communication Technologies (ICT) and management. Role:
Executing the role project coordinator.

Обществена дейност
2007

Проект “WONDERS”, в рамките на който отговаря за организиране на
„Седмица на науката в България” през 2007 г.
FP6-SCOCIET Science and Society, No: 44540. Title: “WONDERS07:
Welcome to Observations, News & Demonstrations of European Research
and Science”’. Funding body: European Commission, FP6 Science and

Автобиография
Гълъбова, Лидия Петрова

Society. Duration: 1 year. Aim: European network project for promotion of
science in society through science communication events. Role: Team
member of Bulgarian project team.
2006

Ръководи международен проект за сътрудничество на СУБ и Австрийски
научен и изследователски институт по проблемите на феномена
„изтичане на мозъци”
YSCUSB-ASO/2006. Title: "The Impact of the European Research Area on
the Development of Young Scientists". Funding body: Austrian Science and
Research Office – Sofia. Duration: 3 months. Aim: Address different aspects
related to the development of young scientists in the context of the European
integration. Analyse mobility as an alternative of the brain drain phenomena.
Networking among young scientists form Bulgaria, Austria, Romania and
Macedonia. Role: Project manager.

Членство в професионални
организации

от 2002 г. СЪЮЗ НА СПЕЦИАЛИСТИТЕ ПО КАЧЕСТВОТО В БЪЛГАРИЯ,
ФНТС
от 2002 г. СЪЮЗ НА УЧЕНИТЕ В БЪЛГАРИЯ
Председател на Комисията за работа с млади учени (2003 – 2006)
от 2003 г. НАЦИОНАЛНО НАУЧНО–ТЕХНИЧЕСКО ДРУЖЕСТВО
“Мениджмънт и инженеринг”, ФНТС
от 2004 г. Café Scientifique – British Council
2005 - 2011 г. AMERICAN SOCIETY FOR QUALITY (ASQ): Division Six Sigma
от 2006 г.

EUROSCIENCE

от 2011 г. British Association of Management (BAM)

СВИДЕТЕЛСТВО ЗА УПРАВЛЕНИЕ
НА МПС

ДА

https://orcid.org/0000-0002-7209-3109
Scopus Author ID: 55834980100
Web of Science ResearcherID: F-9506-2014

По-значими публикации през периода 2009-2014:
2014
Автобиография
Гълъбова, Лидия Петрова

Galabova, L. (2014), “Recognition and Management of Intangibles by Bulgarian Entrepreneurial Firms”, Journal of Intellectual
Capital, special edition on “Managing intellectual capital dimensions for organisational value creation”, Volume 15, Number 3, pp.
376-391. ISBN 978-1-78350-812-9 http://dx.doi.org/10.1108/JIC-05-2014-0056
2013
Galabova, L. and McKie, L. (2013), “’The Five Fingers of My Hand’: Human Capital and Well-being in SMEs – Evidence from
Bulgaria, Finland and Scotland”, Personnel Review, Volume 42, Issue 6, pp.662-683. ISSN 0048-3486.
http://dx.doi.org/10.1108/PR-01-2012-0017
2012
Galabova, L. (2012), “Developing a Knowledge-based Economy through Innovation Policy: The Cases of Bulgaria, Finland and
Scotland”, Science and Public Policy, Vol. 39 (6), pp. 802-814. ISSN 0302-3427.
http://spp.oxfordjournals.org/content/early/2012/07/28/scipol.scs050.full?keytype=ref&ijkey=szXVNEvXb8hTnyY
2011
Galabova, L. and Ahonen, G. (2011), “Is Intellectual Capital-Based Strategy Market-based or Resource-Based?: On
Sustainable Strategy in a Knowledge-based Economy”, Journal of Human Resource Costing & Accounting, Vol. 15 (4), pp. 313327. ISSN: 1401-338X http://www.emeraldinsight.com/journals.htm?articleid=17004403&show=abstract
Galabova, L. (2011), “The Knowledge-based Economy, Intellectual Capital and Well-being”, NAUKA (SCIENCE), Vol. 6, Year
XXI, pp. 31-39. ISSN 0861 3362 – in Bulgarian
2009
Galabova L. (2009), “Critical Success Factors and Enterprise Competitive Advantage” Journal ‘Machines, Technologies and
Materials’. Machine Building NSTU. Year III. Volume 1-2. pp. 27-31. ISSN 1313-0226 – in Bulgarian

София,
05.12.2014 г.

Автобиография
Гълъбова, Лидия Петрова

