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ВАРНЕНСКИ СВОБОДЕН УНИВЕРСИТЕТ  
„ЧЕРНОРИЗЕЦ ХРАБЪР” 

 
ЮРИДИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ 

КАТЕДРА „ПРАВНИ НАУКИ” 

 

Утвърдил: 

Ръководител-катедра: 

/доц. д-р Юлиана Матеева/ 

 
СПРАВКА  

 
за дейността на  

асистент д-р Елисавета Георгиева Калинова-Панова 
кандидат в конкурс  

за заемане на академична длъжност „доцент“  
по професионално направление 3.6. Право 

(Международно право и международни отношения  
(Морско право) 

 
Критерии и показатели за  оценка на кандидата:  
 
1. Учебната дейност:  

Елисавета Калинова е назначена за асистент в Юридическия факултет на ВСУ 

”Черноризец храбър” след успешно издържан конкурс за асистент по международно 

публично право (шифър 05.05.15)  през 2001 г. Ас. Калинова води семинарните 

упражнения по следните учебни дисциплини: 

а) аудиторни и извънаудиторни занятия: 

• „Международно публично право” – със студентите редовна форма на обучение 

от специалностите: „Право”, „Защита на националната сигурност”, 

„Противодействие на престъпността и опазване на обществения ред” и „Защита 

от аварии и бедствия”. 

• „Право на Европейския съюз” – със студентите редовна форма на обучение от 

специалностите: „Право”, „Защита на националната сигурност”, 

„Противодействие на престъпността и опазване на обществения ред” и „Защита 

от аварии и бедствия”.  



  2

 

• Работа със студентите в Правната клиника към Юридическия факултет. 

• Специализиращ модул „Морско право” – разработване на планове и водене на 

упражненията за студентите от сп. „Право” редовна форма на обучение по 

учебните дисциплини: „Международно морско публично право”, 

„Международноправен режим на Черно море”, „Международни отношения в 

търговското корабоплаване”.    

• Координиране на обучението в специализиращия модул по “Морско право” в 

сп.”Право”. 

• Разработване на документация и координатор на магистърска програма „Морско 

право и логистика”. 

• Ръководител на студенти от сп. Право на индивидуален план на обучение и по 

университетския проект „Обучение на 2 скорости”. 

• Тютор на курс в сп. Право.  

• Координатор по програма „Еразъм” за студентска мобилност в сп. „Право”.  

• Координатор на катедрата по Европейската система за трансфер на кредити 

ECTS. 

• Квестор на държавни изпити на сп. Право. 

• Участник в кандидат-студентска кампания. 

б) публикувани учебни материали:   

• за модула по морско право в E-school на ВСУ; 

• „Международноправен режим на Черно море : Сборник с международни 

актове)”, ВСУ, 2012 г. 

в) работа със студенти в научноизследователски и учебноизследователски 
проекти:  

• Методическо консултиране на студентите от специализиращия модул по морско 

право при разработването на курсови работи, реферати и доклади.  

• Методическо и организационно консултиране на специализантите по морско 

право и докторанти с тема в областта на морското право. 

 
2. Научноизследователската дейност:  
 
а) участие в научноизследователски проекти: 

• Международен проект DOLCETA за онлайн обучение в областта на правата на 

потребителите - член на работна група от ВСУ по проекта за България (2007-

2008 г.) 

• Изработване на проект на Закон за пристанищата на РБ (2007-2008 г.) 
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б) научно-приложни разработки: 
 

• Участие в работна група от ВСУ по подготовката на проект:  

- „Кандидатстване на чужди граждани за прием във висшите училища на РБ” 
(образователен франчайзинг, 2011 г.)  

- Актуализация на вътрешната нормативна уредба на ВСУ. 

• Други материали:  

- Образователно сътрудничество с чуждестранни висши училища (2010 г.)  

- Становище на ЮФ по проект за изменение и допълнение на Закона за висшето образование 
(2010 г.) 

- Академично партньорство на ЮФ с чуждестранни факултети (2009 г.)  

- Висшето училище в контекста на институционалната и законова среда (2008 г.) 

- Ускореното обучение на студентите в контекста на Булонския процес (2008 г.) 

в) научни публикации: 

Участие в множество научни форуми (конференции, кръгли маси, дискусии, 

семинари) в сферата на научните си интереси - морско право, международни 

отношения, права на човека, психология. Изготвени над 20 научни доклада, статии и 

съобщения. 

Съставител на сборници с материали от проведени във ВСУ конференции, 

публикувани в Научния алманах на ВСУ, серия „Юридически науки и обществена 

сигурност”: 

- Сборник „Защита на потребителите в Европейския съюз”, кн. 12, 2009 г. 

- Сборник „Морско търсене и спасяване”, ВСУ,  кн. 13, 2010 г. 

- Сборник „Морско право и безопасност”, ВСУ,  кн. 14, 2010 г. 

- Сборник „Морско право и арбитраж”, ВСУ,  кн. 15, 2012 г. (под печат) 

 

3. Административно-организационна дейност: 

а) участие в административно-управленски и научно-консултативни 

органи: 

• Научен секретар на Института по морско право и логистика (2004 - 2012 

г.) 

• Член на Научния съвет на ИМПЛ (от 2004 г.) 

• Участник в Националната океанографска комисия като представител на 

Института по морско право и логистика (от 2005 г.)  

• Член на Съвета по научноизследователска дейност на ВСУ (от 2007 г.) 
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• Член на Факултетния съвет на Юридическия факултет (от 2007 г.). 

• Член на Академичния съвет на ВСУ (от 2010 г.)  

б) участие в акредитация:  

• Участие в работните групи от Юридическия факултет по докладите до 

Националната агенция за оценка и акредитация за институционална и за 

програмна акредитация за специалност „Право” и докторски програми 

по професионално направление 3.6. Право и за следакредитационен 

контрол (2001, 2005 - 2012 г.)   

• Разработване на документацията за сп. „Право” и участие в работната 

група на ВСУ за получаване знаците за качество на Европейската 

комисия - ECTS Label и DS Label. (2009 - 2012 г.) 

• Презентация на добри практики  - „Сертификати за качество за 

Дипломно приложение - DS Label, и за Европейска система за трансфер 

на кредити ECTS Label”, в Национална среща по секторна програма 

„Еразъм” – София, 2010 г., организирана от Център за развитие на 

човешките ресурси.  

• Участие в работната група на ВСУ за въвеждането на Европейската 

система за трансфер на кредити – ECTS (2001 - 2004 г.)                                                       

• Отговорник за ИМПЛ по внедряването и поддържането на 

университетската система за управление на качеството по 

международния стандарт ISO 9001:2008. 

в) организиране на научни форуми: 

Активен участник в организирането на над 10 научни форума, сред които: 

• Координатор на всички прояви на Института по морско право и 

логистика (кръгли маси, дискусии).  

• Научно-приложна конференция: Втора международна черноморска 

доброволческа конференция по морско търсене и спасяване – Варна, 2008 

г., организирана от ГС ”Булсар” – Варна и ВСУ, с участието на 

представители от 13 държави.  

- координатор на проявата. 

• Научно-приложна конференция: Първа международна черноморска 

доброволческа конференция по морско търсене и спасяване – Варна, 2005 

г., организирана от ГС ”Булсар” – Варна, Технически университет  - 

Варна и ВСУ, с участието на представители от 12 държави.  

- член на организационния комитет 
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- координатор за пленарните сесии и за Правната секция. 

• Учебен съдебен процес и дискусия по Европейската конвенция за защита 

правата на човека и основните свободи – ФКЦ - Варна, 2005 г., 

организиран от ВСУ и ІV Езикова гимназия “Фредерик Жолио-Кюри” – 

Варна, Клуб „Приятели на Европа". 

- член на организационния екип, координатор, модератор на проявата. 

• Международна научно-приложна конференция: „Защита на сгради, 

културно-исторически паметници от пожари” – Варна, 2004 г., 

организирана от ВСУ по проект COST Action C 17,  с участието на 

представители на 16 държави. 

- член на работната група от ВСУ по подготовка и провеждане на  

конференцията. 

 
Варна, 08.05.2012 г.                                                                                        

Изготвила: 

/Е.Калинова/ 

 

 

 


