ТВОРЧЕСКА АВТОБИОГРАФИЯ
ЛИЧНИ ДАННИ
Име
Телефон
E-mail

Антоанета Петрова Желязкова-Стоянова

0882164545

a.stoyanova@ue-varna.bg

ОБРАЗОВАНИЕ
Период
Име на обучаващата
организация
Придобита степен

от 05 /2003 до 01/2007
Икономически университет,
Варна
Доктор
по
научната
специалност
05.02.25
„Стокознание“ –
Тема на дисертационния труд:
“Възможности за изграждане на Интерирана система за
управление
на
качеството
и
безопасността
в
млекопреработвателната промишленост на Р България (на
примера на бяло саламурено сирене)”

Период
Име на обучаващата
организация
Придобита степен

от 09/1991 до 06/1996

Период
Име на обучаващата
организация
Придобита степен

09/1987 06/1991
ТОХ "Асен Златаров"

Икономически Университет, Варна
Икономист „стоковед“
Специалност: "Стокознание"
Специализация: Стоков контрол и експертизи

Специалност: „Технолог на кулинарна продукция“

ПРОФЕСИОНАЛНО
РАЗВИТИЕ

Период
Организация
Заемана позиция

от 02/2012 до момента
Икономически Университет – Варна
Асистент катедра „Стокознание“

Период
Организация
Заемана позиция

от 09/2001 до момента
Деметра-Консулт ООД, гр. Варна
Управител
с
упражняване
на
дейността
организацията, консултант и вътрешен одитор
системи за управление, ДДД и фумигация

Период
Организация
Заемана позиция

От 09/2000 до 09/2001
Митническа агенция "Косара", Варна
Стоков и митнически консултант

на
по

Период
Организация
Заемана позиция

от 06/2001 до 03/2003
СЖС България ЕООД
Стоков и митнически представител

Период
Организация
Заемана позиция

от 11/1998 до 06/1999
Икономически университет, Варна
Асистент по стокознание на хранително
вкусовите стоки (на граждански договор)

Период
Организация
Заемана позиция

-

09/1999
06/2000
Технически университет, Варна
Асистент по стокознание (на граждански договор)

ПРЕПОДАВАТЕЛСКА
ДЕЙНОСТ

Преподавани
дисциплини

Работа със студенти
и докторанти

Преподавани дисциплини за периода февруари 2011 до
момента:
Аудиторни
1.

Лабораторни/семинарни упражения със студенти
бакалаври по дисциплините:
- Стокознание на промишлените стоки – 2 част;
- Стокознание на хранителни стоки – 1 и 3 част;
- Управление на качеството и безопасността на
стоките;
- Стокови борси.

2.

Лабораторни упражения със студенти магистри по
дисциплините
- Стокознание на промишлените стоки.

3.

Лекции със студенти бакалаври по дисциплините
- Стокознание на промишлените стоки – 2 част;
- Планирани – за летен семестър „Стокови борси“
- Микробиология
- Управление на качество и безопасност на стоките
- Безопасност на храни
- Митническа дейност
- Митническо представителство
- Стокови борси

Курсови работи

Международна
преподавателска дейност
Друга

Обучения на Организации от различни сектори на икономиката
относно изискванията на стандартите ISO 9001:2008, НАССР, ISO

22000:2006; OHSAS 18001:2006, ISO14001:2004,IFS и др.
преподавателска
работа

НАУЧНОИЗСЛЕДОВАТЕЛСКА
РАБОТА

Области на
научни интереси

Брой публикации
(общо и по видове)1

Участие в научноизследователски проекти

СТИПЕНДИИ,
СПЕЦИАЛИЗАЦИИ,
ОБУЧЕНИЯ

Системи за управление (качество, безопасност на храни, околна
среда, системи за производствен контрол, здраве и безопасност
при работа, добри земеделски практики и др,)

19

2

Експерт и консултант/одитор по Системи за управление;
>

Водещ одитор на Системи за управление на качеството
по изискванията на стандарта EN ISO 9001:2008 –
сертификат номер – SGS/ SSCE/ 509316/Р/20931- издаден
от СЖС България;

>

Обучение за изменение на изискванията на стандарта EN
ISO 9001:2015 –сертификат номер - IC BG 45/21.10.2018 –
издаден от NQA-България

>

Вътрешен одитор на Системи за управление на
качеството по изискванията на стандарта EN ISO
9001:2000 – сертификат номер – ICS/05/5199- издаден от
СЖС България;

>

Вътрешен одитор Системи за управление на здраве и
безопасност при работа по изискванията на BS OHSAS
18001:2007 и Системи за управление на околната среда по
изискванията на стандарта EN ISO 14001:2004 –
сертификат номер ICS/29/7993 - издаден от СЖС България

>

Вътрешен одитор на Системи за управление на
безопасността на храните по изискванията на стандарта
EN ISO 22000:2005 - сертификат номер – TRB-07-HACCP032- издаден от TUF Rheinlang.

>

Семинар по прилагане на добра производствена практика в
производството на козметични продукти по изискванията
на стандарта БДС EN ISO 22716:2008 – Интертек България
- София;

>

Обучение по Соdех Alimentarius и прилагане на НАССР в
производството
на
храни - сертификат номер НАССР001/11.12.2004 – сдружение клуб 9000 – НТС –
териториална организация Варна;

ЧЛЕНСТВО В НАУЧНИОРГАНИЗАЦИИ

>

Семинар по FSCC 22000 - Свързан с добрите търговски
практики за гарантиране безопасността на храните –
Съвместен
проект
на БАБХ и търговски вериги,
сертифициращи организации – София;

>

Обучение Delicia Freyberg Gmbh – Phosforowasserstoff” –
сертификат от дата 06.03.2008 - Пловдив

>

Зам. Председател
на
регионалния
Федерацията на потребителите в България;

съюз

на

> Свидетелство за управление на МПС – категория Б;
Клуб 9000, НТС, Foods safety, IGWT, Федерация на потребителите
в България

