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СТАНОВИЩЕ 

за научните трудове и учебната дейност 

на д-р Виржиния Живкова Иванова,  

представени за участие в конкурс за заемане на  

академична длъжност „доцент” 

в професионално направление 3.8. Икономика  

(Международен финансов мениджмънт и бизнес),  

обявен в ДВ бр. 103 от 2011 г. за нуждите на ВСУ „Черноризец Храбър” 

Рaзработил: доц.д-р Иван Стоянов Стойчев, УНСС  

Световно стопанство и международни икономически отношения  

 

Настоящото становище е изготвено въз основа на документи, постъпили по 

конкурс, обявен от ВСУ „Черноризец Храбър” (ДВ, бр. 103 от 2011г.) и на ин-

тернет-страницата на университета за нуждите на катедра „Международна 

икономика и политика”. 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. Като имам предвид трудовете на кандидата, нейното  развитие 

като научен работник и преподавател мога да формулирам положителна 

характеристика и становище по кандидатурата на гл.ас. д-р В.Иванова. Това се 

подкрепя и обосновава с постановките и съображенията, приведени в 

следващите редове. 

 

1. Общо представяне на получените материали 

За участие в обявения конкурс е подал документи единствен кандидат:  

д-р Виржиния Живкова Иванова от ВСУ „Черноризец Храбър”  

За участие в конкурса кандидатът тя е представила списък от общо 12 заг-

лавия, в т.ч. 7 статии в български научни издания и 2 доклада на научни форуми, 

1 студия, 1 монографии и 1 учебно ръководство. Не са представени документи 

(във вид на служебни бележки) за участие и за внедрени разработки, както за 

ползата от тях, и данни за получения икономически ефект. Липсват раздели-
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телни протоколи за ясно разграничаване на представените публикации по кон-

курса за доцент от дисертационния труд на кандидата за присъждане на обра-

зователно-научната степен „доктор”. Пет от публикациите по конкурса за доцент 

(4 статии и един доклад) са направени преди защитата на докторската теза.  

2. Данни за кандида 

Образованието на д-р В.Иванова, нейната научна и преподавателска кари-

ера са неизменно свързана с  ВСУ „Черноризец Храбър”. Нейната докторска теза 

е „Процесът на сливания и поглъщания в международния банков бизнес”. Тя 

работи като асистент към катедра „Международна икономика и политика” и 

участва в учебния процес като води лекции и упражнения в бакалавърска и ма-

гистърска степен, за което е представена съответна справка. Тя е ръководител на  

междууниверситетската магистърска програма „Финансов и банков мени-

джмънт и маркетинг”. 

3. Обща характеристика на научната продукция на кандидата 

Развитието на творческата биография на д-р В.Иванова показва: 

 концентрация на изследователската дейност в добре структурирано 

направление в сферата на световното стопанство и МИО – теорията и прак-

тиката на международните сливания и поглъщания и международния фи-

нансов мениджмънт. 

 запознаването с научната продукция на кандидата по конкурса показва, че тя 

се  отличава с целенасоченост и аналитичност на третираните въпроси, 

приоритетно свързани с посочената по-горе проблематика. 

 изследвана  е  връзката между регулирането на финансовите пазари и раз-

витието на световната финансово-икономическа криза. 

 Предоставена е информация за 4 цитирания на трудове на гл.ас. д-р 

В.Иванова в български научни публикации. 

 Считам, че трудовете на д-р В.Иванова отговарят на изискванията за 

академични публикации. 

4. Характеристика и оценка на учебно-педагогическата дейност на 

кандидата 

В качеството на университетски преподавател гл.ас. д-р В.Иванова също 

показва  добро развитие: 
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 ориентация към актуални и значими тематични направления на преподаване – 

Международен финансов мениджмънт, Международен бизнес, междунаро-

ден маркетинг, Международно движение на капитали. Концентрацията върху 

посочените учебни дисциплини стимулира нейното развитие като 

преподавател на своеобразна интердисциплинарна граница, което е плюс.  

 резултатите от развитието на учебно-преподавателската дейност на гл.ас. д-р 

В.Иванова доказват практически необходимостта и ефективността от тясна 

връзка и зависимост между научноизследователската и преподавателска 

дейност, което в наши дни е с нарастващо значение за индивидуалния принос 

в образованието. 

 справедливо е да отбележа и отзивите от преподавателската дейност на гл.ас. 

д-р В.Иванова – високи изисквания и критерии към собствената дейност и 

спрямо подготовката на студентите. Тя е преподавател, който  с висок ефект 

използва съвременните техники и технологии в образователния процес. 

5. Научни и научно-приложни приноси на кандидата 

Между основните приноси на д-р В.Иванова в представените трудове като 

примери могат да се посочат: 

o добра концентрация върху значими и актуални аспекти на развитието 

на международния финансов мениджмънт като проблемът за сливани-

ята и поглъщанията в условията на глобализация на световната ико-

номика; 

o сливанията и поглъщанията са изследвани и като предпочитан подход 

на МНК за излизане и трайно настаняване на задгранични пазари; 

o  изследван е проблемът за регулирането на финансовите пазари и уп-

равление на риска на съвременния етап на развитие;  

o практико-приложен ефект имат препоръките за представителите на 

държавната администрация и българския бизнес с международни 

интереси; 

o монографията и учебното ръководство са подходящи за използване в 

учебния процес по международен финансов мениджмънт;  

 д-р В.Иванова е представила справка с приносите в трудовете си за целите на 

участието в конкурса за доцент -   запознаването със справката позволява да 

ги приемем и оценим като действителни и значими; 
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 сравнението между тематичните направления на преподаваните учебни 

дисциплини и публикациите  на кандидата по конкурса показва връзки между 

тях. 

6. Бележки и препоръки  

Като подчертавам още веднъж положителните резултати от 

научноизследователската дейност на д-р В.Иванова, считам, че именно те дават 

основание за някои бележки, които имат и качеството на препоръки за нейната 

бъдеща работа: 

 Обхватът на дисциплините, по които води лекции и упражнения кандидатът 

по конкурса, предполага разработване на учебници и учебни помагала по 

международен бизнес; 

 Чрез участие в национални и международни проекти тя може да обогати 

своите знания и умения като преподавател и изследовател. 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

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 Нау-

чното жури да предложи на Научния съвет при ВСУ „Черноризец Храбър” да 

избере д-р Виржиния Живкова Иванова да заеме академичната длъжност 

„доцент” в професионално направление 3.8. Икономика (Международен фи-

нансов мениджмънт и бизнес). 

 

05.04. 2012 г. Изготвил становището:  

    доц..д-р Иван Стоянов Стойчев 

                          

 


