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СТАНОВИЩЕ 

за научните трудове и учебната дейност 

на Елеонора Николова Танкова, 

представени за участие в конкурс за заемане на академична длъжност 

„доцент” 

в професионално направление 

3.7. Администрация и управление 

(Организация и управление извън сферата на материалното 

производство (Глобализация на развитието) 

, 

обявен в ДВ бр. 103 от 23 декември 2011 г. 

за нуждите на ВСУ „Черноризец Храбър”  

 

Рaзработил: доц. д-р Мария Димитрова Стойчева 

Катедра „Европеистика”, Философски факултет на 

Софийски университет „Св. Климент Охридски” 

Научна специалност: 05.01.13 Философия на културата, политиката, 

правото и икономиката 

 

Настоящото становище е изготвено въз основа на документи, постъпили 

по конкурс, обявен от ВСУ „Черноризец Храбър” (ДВ, бр. 103 от 23 декември 

2011 г.) и на интернет-страницата на университета за нуждите на Катедра 

“Администрация и управление” към ВСУ „Черноризец Храбър”. 

Представените по конкурса документи съответстват на изискванията на 

ЗРАСРБ, ППЗРАСРБ и Инструкция №6 към Наредба №3 за академичния 

състав на ВСУ „Черноризец Храбър”. Процедурата по конкурса е коректно 

спазена. 
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1. Общо представяне на получените материали 

За участие в обявения конкурс е подал документи единствен кандидат: 

гл. ас. д-р Елеонора Николова Танкова от Варненски свободен университет 

„Черноризец Храбър”. Кандидатът д-р Елеонора Танкова е представила 

списък от общо 8 заглавия, които не са участвали в други процедури, в т.ч. 1 

публикация на чуждестранен научен форум, 1 студия, 1 монография, 5 

статии, и 1 учебно пособие. Представените трудове не повтарят 

представените за придобиване на образователната и научна степен „доктор”. 

Те са в областта на изследователските дейност на кандидата до получаването 

на образователната и научна степен „доктор”, което демонстрира устойчивост 

на научните интереси. Нямам възражения по процедурата на конкурса. 

 

2. Данни за кандидата 

Кандидатът д-р Елеонора Танкова работи във ВСУ „Черноризец Храбър” 

от 1991 г., като от 2004 г. е асистент в катедра „Администрация и 

управление” с основен лекционен курс “Глобализация на икономиката и 

развитието” и “Глобализация и постиндустриално общество”. Преди това има 

опит и стаж като хоноруван асистент в същия университет. От 2008 г. е 

доктор по научна специалност „Организация и управление извън сферата на 

материалното производство”. Получила е бакалавърска и магистърска степен 

в Руския държавен педагогически университет, Санкт Петербург, Руска 

Федерация през 1991 г. Владее руски и английски език. Понастоящем е 

Академичен секретар по Международно академично партньорство на ВСУ 

„Черноризец Храбър”. Член е на Академичния Съвет и на Настоятелството на 

ВСУ. Има опит в международни проекти като институционален координатор 

и експерт от името на ВСУ „Черноризец Храбър”. 
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3. Обща характеристика на научната продукция на кандидата 

Научните трудове на кандидата показват устойчивост на научните и 

изследователски интереси. Те са пряко свързани с тематичната област на 

конкурса както следва: 

• Темата за глобализацията и развитието като основно поле на 

изследователския интерес на кандидата и основна област на 

лекционната й дейност. Тази тема се доразработва с научното 

проблематизиране на темата за глобалните умения, подготовката на 

глобалния гражданин и темата за мобилността съответно в публикувани 

статии и студии.  

• Изследване на висшето образование като сфера на организация и 

управление извън материалното производство с изследване на 

основните тенденции в развитието на висшето образование в условията 

на глобализация и с конкретно приложение на изследователската 

методика за анализ на политиките на Варненския свободен университет 

в областта на човешкия капитал. 

• Свързаната с гореспоменатата, тема за обществото на знанието, 

пречупено през призмата на човешкия капитал в светлината на 

политиките на Европейския съюз. 

 

4. Характеристика и оценка на учебно-педагогическата дейност на 

кандидата 

Представената справка за заетостта на кандидата показва, че гл. ас. д-р 

Елеонора Танкова има педагогически опит и съответния стаж според 

изискванията за заемане на длъжността „доцент”. Той е придобит във ВСУ 

„Черноризец Храбър”. Справката обхваща три години преподавателска 
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дейност, в които последователно са й възлагани допълнителни лекционни 

курсове, и през академичната година 2011/2012 тя отчита 166 часа в 

бакалавърска и магистърска степен, редовна и задочна форма на обучение. 

Става ясно, че кандидатът прилага разнообразни форми на преподаване, 

презентационни материали, форми на ангажиране на студентите в 

извънаудиторна работа и за по-задълбочена самостоятелна работа и работа 

със студенти, обучавани по Програма Еразъм, на английски език. Полагат се 

усилия за постоянното им актуализиране. Кандидатът има публикувано 

учебно пособие по темата на преподавания лекционен курс. Има опит в 

магистърската степен като научен ръководител и рецензент на магистърски 

тези.  

Лекционните курсове на кандидата съответстват на темата на конкурса, 

както и на основните научни трудове, с които кандидатът участва в него.  

 

5. Научни и научно-приложни приноси на кандидата 

Специално ще отделя сред трудовете  на д-р Елеонора Танкова 

монографичния труд  „Икономика и общество, базирани на знание – 

предизвикателства за човешките ресурси”, който представлява основната 

заявка на кандидата за заемане на академичната длъжност „доцент”. В него 

кандидатът адекватно разглежда промените и тенденциите в развитието на 

висшето образоване в Европа като го анализира както в научния, така и в 

политическия контекст на понятието общество, основано на знанието. Тезата 

на автора се базира върху ясна концептуална рамка, обосноваване на 

необходимостта от въвеждане на нови понятия, както и на преглед на 

политиките на Европейския съюз за изграждане на пазара на труда и по 

отношение на висшето образование Последователният анализ аргументира 

убедително изводите за интернационализацията на висшето образование като 



 5 

ключово условие за икономиката на знанието и новото място на човешкия 

капитал в глобалния трудов пазар. 

Приемам приносите, посочени от кандидата, въпреки че са формулирани 

общо и не се отнасят към конкретни научни трудове и публикации. Моето 

мнение е, че те се отнасят преди всичко към полето на обогатяване на 

съществуващи знания и приложение на научни постижения в практиката.  

 

6. Бележки и препоръки  

Кандидатът обосновава новата роля на висшето образование, отвъд 

преподаването и изследователската дейност, с развитието на системата на 

обмен на знания с частните и публичните сектори. Може да се препоръча 

задълбочаване на анализа и по-нататъшната работа в тази посока. За 

утвърждаването на тази нова роля университетите трябва да развият 

иновативни подходи, да обосноват в целите си интелигентния, устойчив и 

приобщаващ растеж, да осмислят ролята си за създаването на среда на 

градивност (творчество) и да са активни участници в процеса на споделяне на 

полезно/стойностно знание, т.е. на знанието, което ни отвежда отвъд 

омагьосания кръг на „знанието за самото знание”. Може да се препоръча в по-

нататъшната си работа д-р Елеонора Танкова да обогати анализа на 

концептуалните предпоставки за новата парадигма на ХХІ век – икономика 

на знанието, като очертае необходимостта висшето образование да излезе 

отвъд собствено си поле на реконструиране на знанието.  

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

След запознаване с научните трудове  и педагогическата дейност на 

кандидата изразявам становището, че д-р Елеонора Танкова притежава 

необходимата квалификация, професионална компетентност и 
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административна дейност във Варненския свободен университет „Черноризец 

Храбър” в тематичната област на конкурса - Администрация и управление, 

Организация и управление извън сферата на материалното производство, 

Глобализация на развитието. 

След запознаване с представените в конкурса материали и научни 

трудове, анализ на тяхната значимост и съдържащи се в тях научни, научно-

приложни и приложни приноси, давам своята положителна оценка и 

препоръчам на Научното жури да предложи на Научния съвет при ВСУ 

„Черноризец Храбър” да избере д-р Елеонора Николова Танкова да заеме 

академичната длъжност „доцент” в професионално направление 

Администрация и управление (Организация и управление извън сферата на 

материалното производство - Глобализация на развитието). 

 

 

31 март 2012 г. 

 

Изготвил становището:          

/доц. д-р Мария Димитрова Стойчева/ 

 


