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Становището отразява коректно спазена конкурснапроцедура и е из‐
готвено на базата документи, с които се участва в обявения от ВСУ „Черно‐
ризец Храбър“ конкурс за „доцент“.
За участие в обявения конкурс документи е подал един кандидат –
гл. ас. д‐р Елеонора Николова Танкова. Тя участва със следната научна
продукция:
¾ монография (1)
„Икономика и общество“ базирани на знание ‐ предизвикателства за
човешките ресурси“, 2012 г.;
¾ учебно пособие (1)
„Глобализация на икономиката и развитието“, 2012 г.;
¾ студия (1)
„Висшето образование в условията на глобализация – основни тен‐
денции“, 2011 г.;
¾ статии (4)и един доклад пред международна научно‐практическа
конференция в Нижний Новгород, 2011 г.
Кандидатът за доцент представя монографична разработка, в която чо‐
вешките ресурси са в центъра на изследването. Очертани са предизвика‐
телствата, които икономиката на знанието генерира и поставя нови изиск‐
вания към човешкия фактор. Анализирани са глобалния и Европейския па‐
зар на труда, промените и тенденциите пред европейското висше образо‐

вание. Интерпретационният дискурс отразява ефектите от глобалната ико‐
номическа криза. Образованието се дефинира като споделена обществена
отговорност с нова мисия и задачи. Интернационализацията на висшето
образование Елеонора Танкова разглежда като инструмент за конкуренто‐
способност на институционално равнище и като условие за осъществяване
на авангардната роля на университета в изграждането на икономиката на
знанието.
Препоръчвам на гл. ас. д‐р Елеонора Танкова да потърси отговор на въ‐
проса „Доколко българското висше образование е адекватно на предизви‐
кателствата на икономиката на знанието и да изследва на експертно рав‐
нище капацитета на преподавателите да подготвят конкурентоспособни
специалисти за глобалния трудов пазар.
Студията и статиите поставят проблеми и търсят отговори на въпроси в
рамките на очертания изследователски интерес – глобализация, човешки‐
ят капитал, развитие.
Елеонора Танкова има активна учебна дейност. Самовзискателна и взи‐
скателна към учебния процес и студентското участие, тя актуализира не
само лекционното съдържание на курса –Глобализация на икономиката и
развитието, но успешно прилага нови методи в преподаването си.
Елеонора танкова работи със студентите по различни проекти и прог‐
рами – Еразъм, Темпус, Леонардо да Винчи и др.
Кандидатът за доцент на ВСУ „Черноризец Храбър“ има участия в реди‐
ца научно‐приложни разработки, част от които са възлагани от Академич‐
ното ръководство на Университета и приети от Академичния съвет.
По‐съществени резултати, постигнати от гл. ас. д‐р Елеонора Танкова в
научно‐приложните й разработки са:
Първо: Сравнителен анализ на резултати от академична студентска мо‐
билност потвърждава значението на интернационализацията на висшето
образование. Очертани са нови мотивационни нагласи за мобилност.
Второ: Критичен анализ и оценка на практиката на ВСУ „Черноризец
Храбър“ за формиране и реализация на политики в областта на управле‐
нието и развитието на човешкия капитал.
Трето: Изследване на състоянието на Европейския и световния пазари
на труда; очертаване на нови критерии за професионална конкурентоспо‐
собност на човешките ресурси в глобална среда.
Кандидатът за доцент участва в конкурса с не голяма по обем, но инте‐
лигентно представена продукция. Впечатления от нейната преподавателс‐
ка активност са положителни. Анализът на провежданите анкети показва,
че студентите разпознават Елеонора Танкова като активен, интелигентен,
компетентен партньор и модератор.

След запознаване с представените в конкурса материали и научни тру‐
дове, давам положителна оценка и препоръчвам на Научното жури да
предложи на Научния съвет на ВСУ „ЧерноризецХрабър“ да избере Елео‐
нора Николова Танкова да заеме академичната длъжност доцент в профе‐
сионално направление 3.7. Администрация и управление.
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