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СТАНОВИЩЕ 
 

за научните трудове и учебната дейност 
на гл. ас. д-р Eлеонора Николова Танкова, 

кандидат в конкурс за заемане на академична длъжност „доцент“ 
в професионално направление 3.7. Администрация и управление (Глобализа-

ция на развитието), 
обявен в Д.В., бр.103/ 23.12. 2011 г.  

за нуждите на ВСУ „Черноризец Храбър“ 
 
 

Разработил: проф. д.ик.н. Анна Недялкова 
професионално направление :  Администрация и управление; 

             Световно стопанство и МИО 
 

 Настояшето становище е изготвено въз основа на документи, представе-
ни ми по конкурс на ВСУ“Ч.Храбър“за заемане на академична длъжност „до-
цент“ в професионално направление 3.7. Администрация и управление (Глоба-
лизация на развитието). Конкурсът е обявен в Д.В., бр.103/ 23.12. 2011 г. за 
нуждите на катедра „Администрация и управление“.  Прегледът на документите 
показва, че продецурата по конкурса е коректна по отношение на изискванията 
на ЗРАС и Правилника за неговото приложение.  
 Единствен кандидат по конкурса е гл. ас. д-р Елеонора Николова Танко-
ва.  Документите й са подадени в обявения срок. За участие в конкурса е допу-
сната от комисия, назначена със заповед на ректора / протокол 141 от 
24.02.2012 г./ 
За конкурса тя е представила   следните публикации, слез защитата на доктор-
ската дисертация : 

 монография (1) 
„Икономика и общество, базирани на знание -  предизвикателства за човеш-

ките ресурси“, 2012 г.; 
 учебно пособие (1) 
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„Глобализация на икономиката и развитието“, 2012 г.; 
 студия (1) 

„Висшето образование в условията на глобализация – основни тенден-
ции“, 2011 г.; 

 статии (4) и един доклад пред международна научно-практическа конфе-
ренция в Нижний Новгород, 2011 г. 

Монографията „Икономика и общество, базирани на знание‐
предизвикателства за човешките ресурси”,“ е посветена на актуален и значим 
за развитието на обществото проблем - човешките ресурси, като основен капи-
тал на  икономиката  на 21 век. Въз основа на проучен и анализиран богат ем-
пиричен материал са направени реалистични оценки и прогнози за състоянието 
и тенденциите на Европейския и глобален пазар на труда. Като най-важно пре-
дизвикателство за човешките ресурси е посочено - разширеното по обхват и 
съдържание знание, неговата бърза диверсификация, потребността да се пра-
ви бърз и лек преход от една област на знанието в друга. В този контекст са 
оценени различни модели на висше образование. Образованието е дефинира-
но като споделена обществена отговорност с нова мисия и задачи, а интерна-
ционализацията на висшето образование като инструмент за конкурентоспосо-
бност на институционално и личностно равнище. Приложна значимост имат 
дефинираните промени в критериите за професионална пригодност на човеш-
ките ресурси и изразените авторови виждания за модернизацията на висшето 
образование в условията на глобализация. 

Студията и статиите, представени ми за рецензиране по конкурса затвърж-
дават впечатлението за заявен траен интерес на кандидата към симбиозата 
образование и култура, наричани „новата икономика“ в условията на глобали-
зацията. Това дава възможност на гл. ас. д-р Танкова умело да съчетава обра-
зователната си дейност с научните изследвания и да се профилира в една все 
още малко разработена област – глобализацията на развитието. 

Обект на комплексно изследване, сравнителен анализ и оценка в повечето 
публикации е академичната институция на Варненския свободен университет. 
От позицията на заеманата от Е.Танкова административна длъжност - „секре-
тар по международна дейност“ тя априбира голяма част от научните си тези за  
превръщане на университета в ефективно работеща система,   в постоянно 
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обучаваща се организация, т.е. организация, развиваща се в посока на посто-
янно самооценяване, избор на корегиращи въздействия и усъвършенстване.  

Общото ми впечатление от всички публикации е за наличие на добра теоре-
тична информираност на автора им в широкото поле на избраната изследова-
телска област, за задълбочено познаване на практиката и коректни авторови 
позиции при нейната оценка. Стилът на автора е научно издържан и интелеген-
тен, привлекателен за читателите.  

Подкрепям посочените в справката на кандидата научни и научно-приложни 
приноси. Нещо повече – считам, че те са представени твърде скромно и с висо-
ка самовзискателност, особено в частта за приложение на съществуващи зна-
ния и методики  към специфичвата област на висшето образование. 

Към изследователската и публикационна дейности на гл. ас. д-р Танкова мо-
гат да бъдат отправени следните препоръки: 

• По-активно да промоцира пред академична аудитория богатия ем-
пиричен материал, с който разполага в резултат на направени от 
нея проучвания и резултати от участието й в международни проек-
ти ;  

• Още по-смело  да разграничава авторовите си позиции и разбира-
ния от съществуващи щампи в политическите оценки на официал-
ните институции. По-смело да влиза в полемика с други автори и 
да провокира дискусии по иновационните си тези и предложения. 

Елеонора Танкова има учебна дейност, която надхвърля значително изиск-
ването за самостоятелен щат за длъжността „доцент“. Тя има аудиторна зае-
тост по дисциплината „Глобализация на икономиката и развитието” със студен-
ти в бакалавърска степен от специалностите “Стопанско управление”,  “Публи-
чна администрация”, “Икономика”, “Международни икономически отношения”, 
“Счетоводство”, както и студентите магистри от специалност “Право”.  Образо-
вателната й дейност е белязана с творческо отношение и приложение на съв-
ремени методи за повишаване на активността на студентите. Елеонора Танкова 
работи със студентите и по множество проекти и програми – Еразъм, Темпус, 
Леонардо да Винчи и др. 

Впечатленията ми от представените в конкурса материали и научни трудове 
ми дават основание убедено да препоръчвам на Научното жури да предложи 
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на Научния съвет на ВСУ „Черноризец Храбър“ да избере Елеонора Николова 
Танкова да заеме академичната длъжност доцент в професионално направле-
ние 3.7. Администрация и упра-  вление (Глобализация на развитието). 

 
 
 
 
 
 
 

03.03. 2012 г.     ИЗГОТВИЛ СТАНОВИЩЕТО: 
 
       ПРОФ. Д.ИК.Н. Анна Недялкова 


