
                                   Утвърдил: 

(проф.д-р Павел Павлов) 

 
Справка за дейността на  

Елеонора Николова Танкова 
(име, презиме, фамилия) 

кандидат в конкурс за заемане на академична длъжност 
„доцент“ по професионално направление  

3.7. Администрация и управление  

(Организация и управление извън сферата на материалното производство 
(Глобализация на развитието) 

 
 

Критерии и показатели за  оценка на кандидата:  
 
1. във връзка с учебната дейност:  
а) аудиторни и извънаудиторни занятия. 
 

• актуализация на лекционен курс по „Глобализация на икономиката и 
развитието”;  

• актуализация на презентациите за курса „Глобализация на икономиката и 
развитието”, предназначени за студенти от редовно обучение, публикувани във 
„Виртуално обучение”, библиотека на ВСУ;  
„Globalization of Economy and Development” – презентация в 63 слайда, 

предоставена на входящи Еразъм студенти и студентите, обучаващи се по договор за 
франчайз между ВСУ „Черноризец Храбър” и Каса Колидж, Кипир.  
 

б) публикувани учебни материали  
 

• Учебно пособие „Глобализация на икономиката и развитието”, Издателство 
„ВСУ „Черноризец Храбър”, 2012 г. ISBN 978-954-715-532-9 
 
в) работа със студенти в научноизследователски и художественотворчески 

проекти;  
• Научно ръководство на магистърска теза „Студентската мобилност по програма 

„Еразъм” – важен фактор за повишаване на професионалната пригодност на 
студентите”;  

• 3 рецензии на магистърски тези 
• методическо ръководство на изходящи Еразъм студенти, реализиращи 

мобилност с цел практика в партниращи институци в Германия. 
 

 
2. във връзка с научноизследователската дейност:  
а) участие в международни научноизследователски проекти 

• Проект "Темпус - Разработване на система за управление на университет" по 
схема за безвъзмездна финансова помощ: №UM_JEP 13396-98, координатор 

• Проект "Повишаване капацитета на туристическия бизнес в Европа по 
управление на събитията"(EVENTI) по схема за безвъзмездна финансова помощ: 



№2008-1-BG1-LEO05-00448, Програма "Учене през целия живот", секторна 
програма "Леонардо да Винчи", Трансфер на иновации, експерт 

 
• Проект „Да се научим на екотуризъм /N8URjob/” по схема за безвъзмездна 

финансова помощ: № 502124-LLP-1-2009-1-FI-GRUNDTVIG-GMP,секторна 
програма „Грюндвиг”, Многостранни проекти, експерт 

 
• Проект "RE:ACT - Насърчаване на туризма: свързване на опит" по схема за 

безвъзмездна финансова помощ: № UK/10/LLP-LdV/TOI-331, секторна програма 
„Леонардо да Винчи”,  Трансфер на иновации, експерт 

 
• Проект „Позициониране на академичната мобилност” (MAUNIMO), Европейска 

Асоциация на университетите, институционален координатор 
 
 

б) научни и научно-приложни разработки; 
• “Стратегия за интернационализация на ВСУ „Черноризец Храбър” за 

периода 2011-2016 г.”, документът е приет с решение на АС от 29.04.2011 г. 
 
• “Критерии и механизми за селективност при избор на международни 

партньорства”, документът е приет с решение на АС от 27.11.2009 г. 
 

• “Процедури и правила за изпълнение на дейностите, произтичащи от 
договора за франчайз между ВСУ „Чернризец Храбър” и Каса Колидж, 
Кипър” (ръководител на работна група) 

 
• “Анализ на готовността на факултетите във ВСУ „Черноризец Храбър” да 

привличат чуждестранни студенти и да осъществяват съвместни 
образователни дейности с чуждестранни ВУ”, документът е приет с решение 
на АС от 23.04.2010 г. (ръководител на работна група)  

• “Quality Management Plan” (План за управление на качеството), проект 
"RE:ACT - Насърчаване на туризма: свързване на опит", секторна програма 
„Леонардо да Винчи”,  Трансфер на иновации. 

 
• “Концепция за аудиторната и извънаудиторна заетост на нехабилитирания 

състав във ВСУ „Черноризец Храбър”, документът  е приет с  решение на АС 
от 22.05.2008 г. (ръководител на работна група)  

 
 

г) научни публикации (печатни и електронни), включително публикации в 
международни издания; публикувани след придобиване на докторска степен.  

• Монография „Икономика и общество, базирани на знание – 
предизвикателства за човешките ресурси”, Издателство „ВСУ „Черноризец 
Храбър”, 2012 г. ISBN 978-954-715-536-7. Монографията е рецензирана от 
проф.д.ик.н. Анна Недялкова 

• Студия „Висшето образование в условията на глобализация – основни 
тенденции”, Издателство „Албатрос” Годишник на ВСУ, том ХVІІ, С. 2011 
ISSN 1310-800 X 

• Статия „Политики и дейности на Варненския свободен университет 
„Черноризец Храбър” в областта на човешкия капитал”, Издателство 
„Албатрос” Годишник на ВСУ, том ХV,  С., 2009 ISSN 1310-800 X 



• Статия „Мобилността – основен акцент на стратегията на ЕС “Европа 
2020”, e-Journal VFU, бр.4, 2012г.; © ВСУ „Черноризец Храбър” ISSN 1313-
7514,  Администрация, управление и  икономика 

• Статия „Глобални умения за Европейския пазар на труда”, Известия на 
Съюз на учените, Варна. Серия “Хуманитарни науки”, кн.1/2011 г., ISSN 1310-
6376 

• Статия „Подготовката на глобални граждани – нов акцент в съвременното 
образование”, e-Journal VFU, бр.5, 2012г.; © ВСУ „Черноризец Храбър” ISSN 
1313-7514,  Администрация, управление и  икономика 

• Доклад «Применение информационных технологий в обучении в течение 
всей жизни - необходимость для професиональной реализации 
человеческих ресурсов», Международная научно-практическая конференция 
«Информационные технологии в организаиии единого образовательного 
пространства», Нижний Новгород 2011 г., секция «Компьютерные технологии 
в организации единого образовательного пространства». ISBN 978-5-88820-683-
6 
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