
 
Становище 
 

за научните трудове и учебната дейност 
на д-р,  гл. ас. Мария Енчева Петрова, представени за участие в 

конкурс за заемане на академична длъжност „доцент“ в 
професионално направление 3.1. Социология, антропология и науки 
за културата (Социология, Етносоциология), обявен в ДВ бр. 103, 23. 

12. 2011 г. за нуждите на ВСУ „Черноризец Храбър“. 
 

Настоящото становище е разработено въз основа на документи, 
постъпили по конкурс обявен от ВСУ “Черноризец Храбър” /ДВ 
бр.103 от 23. 12. 2011 г. /и на интернет страницата на университета за 
нуждите на катедра „Психология“/. 

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. 

 
За участие в конкурса е подал документи единствен кандидат: 

Доктор по социология и гл. ас. Мария Енчева Петрова от ВСУ 
„Черноризец Храбър“. 

За участие в конкурса кандидатката е представила списък с 22 
заглавия на публикации, от които една в чуждестранно научно 
издание. От тях: 1 монография, 1 студия, 6 научни статии, 12 научни 
доклада и 1 учебно пособие. Представени са и документи за участие в 
разработване на 4 проекта. 

В количествено отношение и от гледна точка на разнообразието 
научната продукция е предостатъчна за да се убеди журито, че 
кандидатът е утвърден в развитието си учен-изследовател и 
преподавател. Всички съчинения са написани на прецизен научен 
език и стил, които повишават качеството им. 

 
Завършила специалността Социология в Софийския университет, 

тя продължава да се грижи за своята теоретическа и методическа 
подготовка, за което е приложила съответни документи. В повече от 
десет годишната си преподавателска работа в различни висши учебни 
заведения /ВВМУ „Никола Й. Вапцаров”, Икономически университет 
- Варна и ВСУ „Черноризец Храбър”/, тя е водила занятия и е чела 



самостоятелни курсове по социология и други социални дисциплини. 
Научно-изследователската й работа е насочена към три основни 

проблема – проблемите на етносите, на идентичността и на  
модерността, които тя изследователски разгъва в различни социални 
пространства от личността, малките устойчиви и неустойчиви 
социални групи, от малките и големите селищни общности, до 
националните обединения. Основният й хабилитационен труд 
„Етничност и етническа идентичност“ е събрал концепциите за 
етничността като културен феномен. Предложен е 
интердисциплинарен подход при анализ на етнически проблеми. Умее 
да наблюдава социални факти и  чрез задълбочен анализ да извлича от 
тях научни идеи – теоретически положения, тези, хипотези, методи и 
др. Продуктите от тази пространна изследователска работа са както 
теоретични идеи, научно-приложни и чисто приложни решения, така 
и емпирично доказателствени изложения. Всички те са на 
необходимото научно равнище и някои от тях са влезли в оборот в 
научната литература и в социалната практика. 

 
Равнището на учебно педагогическата й дейност може да се види 

от съдържанието на най-новото й учебно пособие „Въведение в 
социологията“. То е построено върху двата фундамента на 
дисциплината – обществото и личността. Лекциите и практическите 
занятия води на високо културно равнище. Студентите я посрещат с 
одобрение в аудиторията и активно участват в учебния процес. 

В заключение считам, че кандидатката за „доцент“, чрез 
представените трудове показва умение да води успешна 
изследователска и учебно-преподавателска дейност във ВСУ 
„Черноризец Храбър“. Давам своята положителна оценка и 
препоръка към Научното жури да предложи на научния съвет при 
ВСУ „Черноризец Храбър“ да избере гл. ас. д-р Мария Енчева 
Петрова да заеме академичната длъжност „доцент“ в 
професионално направление 3.1. Социология, антропология и 
науки за културата. 

  
29.ІІІ.2012 г.             Изготвил  становището: 
 

Проф. д-р Петко Близнаков 


