ВАРНЕНСКИ СВОБОДЕН УНИВЕРСИТЕТ
„ЧЕРНОРИЗЕЦ ХРАБЪР”
ЮРИДИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ
КАТЕДРА „ПРАВНИ НАУКИ”
Утвърдил:
Ръководител катедра:
/доц. д-р Емилия Сидерова/
СПРАВКА
за дейността на
ас. д-р Галина Димитрова Ковачева,
кандидат в конкурс
за заемане на академична длъжност „доцент“
по професионално направление 3.6. Право
(Криминология)
Критерии и показатели за оценка на кандидата:
1. Учебна дейност:
Галина Ковачева е назначена за асистент в Юридическия факултет на ВСУ
”Черноризец храбър” след успешно издържан конкурс за асистент по
криминология (шифър 05.05.20) през 2004 г.
а) аудиторни и извънаудиторни занятия:
1. През последната учебна 2014-2015 г. ас. д-р Галина Ковачева води
лекционни и семинарни занятия по следните учебни дисциплини:
- лекционни занятия по дисциплината „Криминология” – със студентите в
редовна и задочна форма на обучение от специалност „Право”,

- семинарни занятия по дисциплината „Криминология” – със студентите в
редовна форма на обучение от специалностите: „Право” и „Противодействие на
престъпността и опазване на обществения ред”;
- лекционни занятия по дисциплината „Престъпност на непълнолетните”
– със студентите редовна и задочна форма на обучение от специалностите:
„Право” и „Противодействие на престъпността и опазване на обществения ред”;
-

семинарни

занятия

по

дисциплината

„Престъпност

на

непълнолетните” – със студентите в редовна форма на обучение от специалност
„Противодействие на престъпността и опазване на обществения ред”;
2. За предходни учебни години:
- лекционни занятия по дисциплините „Престъпност на непълнолетните”
„Организирана

престъпност”,

„Наказателноизпълнително

право”

в

специалностите „Право” и „Противодействие на престъпността и опазване на
обществения ред”;
- семинарни занятия по дисциплините „Криминология”, „Криминологияобща част”, „Криминология-особена част”, „Престъпност на непълнолетните”,
„Организирана престъпност”, „Организация на превенцията на престъпността”,
„Наказателно право”, „Наказателнопроцесуално право” в специалностите
„Право”, „Противодействие на престъпността и опазване на обществения ред”,
„Защита на националната сигурност”;
3. Разработване на лекционни курсове

–

Лекционният курс по

дисциплината „Престъпност на непълнолетните” е допълнен с въпроси, свързани
с организацията и взаимодействието в системата за превенция и контрол над
престъпността на непълнолетните
4. Разработване на учебни програми – участие в разработването на
учебните програми по дисциплините „Криминология”, „Престъпност на
непълнолетните”, „Организирана престъпност”, Организация на превенцията на
престъпността”.

5. Нововъведения в методите за преподаване
В семинарните занятия по учебните дисциплини „Криминология”,
„Престъпност на непълнолетните” и „Организирана престъпност” са разработени
и се използват тестове, като наред с тях по учебните дисциплини
„Криминология” и „Престъпност на непълнолетните” са разработени казуси по
НОХД, съчетаващи практическите и теоретични аспекти на изучаваната материя.
6.

Участие като съръководител в дейността на Правната клиника към

Юридическия факултет и осъществяване на практическа работа със студентите в
съответствие с графиците на Правната клиника;
7. Участие като координатор в дейността на Групата за изследване на
престъпността към Юридическия факултет;
8. Определяна е за научен ръководител на студенти от специалност
„Право” на индивидуален план на обучение и за изготвяне на приравнителни
планове за обучение в специалността.
9. Определена е за тютор на курс в специалност „Право”, като съответно за
учебната 2014-2015 г. е тютор на ІІ курс в специалност „Право”, р.о.
10. Участва като квестор на държавните изпити на специалност „Право”.

б) публикувани учебни материали:
- За целите на учебния процес по учебната дисциплина „Престъпност на
непълнолетните”
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е
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обогатяване

на

съдържанието
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учебната

дисциплина

„Криминология” е публикувана монографията „Корпоративна престъпност”.
Изд. ВСУ „Черноризец Храбър”, Варна, 2015.

в)

работа

със

студенти

в

научноизследователски

и

учебноизследователски проекти:
- Методическо и организационно консултиране на студентите от Групата за
изследване на престъпността, в качеството на координатор при провеждането на
представителното изследване на виктимизацията на студентите от ВСУ
„Черноризец Храбър” през 2009 г. и подготовката на докладите за представянето
на Студентската конференция на 19 май 2010 г.
- Методическо и организационно консултиране на студентите от
специалност „Право” при представянето на симулиран процес по казус от НОХД
за престъпление, извършено от непълнолетни в VІІ СОУ "Найден Геров"; VІІІ
СОУПЧЕ "Ал. С. Пушкин" и V ЕГ "Екзарх Йосиф през м. март-април 2015 г.,
във връзка с кандидатстудентската кампания за учебната 2014-2015 г.
2. Научноизследователска дейност:
а) участие с доклади след защита на докторската дисертация:
1. Корпоративна престъпност и корупция. Доклад от научна конференция с
международно участие, 14-15 юни 2013 г., В.: Знанието – традиции, иновации,
перспективи, том ІІ, Бургаски свободен университет, Бургас, 2013, стр. 185-192;
2. Феноменът корпоративна престъпност – предизвикателство пред
правната теория и практика. Доклад от научна конференция с международно
участие, 21-22 юни 2013 г., В.:Новите предизвикателства пред правото, Лятна
научна сесия на Юридическия факултет във Варненския свободен университет
„Черноризец Храбър”, ВСУ “Черноризец Храбър”, Варна, 2014, стр. 98-102;
3. Корпоративните нарушения според българското законодателство.
Доклад от научна конференция в Софийския университет „Св. Климент
Охридски”, Юридически факултет, 17 октомври 2013 г., В.:Сборник доклади. 100
години Върховен административен съд. Университетско издателство „Св.
Климент Охридски” София, 2014, стр. 260-287;

4. Приложимост на антитръстовото законодателство в противодействието
на корпоративната престъпност в България. В.:Известия на съюза на учените –
Варна, Серия “Хуманитарни науки”1`2013, Варна, стр. 30-34;
5. Извършителите на корпоративни престъпления в България. Доклад от
научна конференция на СУ – Варна: „Науката в служба на обществото-2014”, 31
октомври 2014 г. (под печат).
6. Глобални и национални фактори, обуславящи възникването и развитието
на корпоративната престъпност в България. Доклад от международна научна
конференция в ИУ-Варна. В.: Икономиката в променящия се свят: национални,
регионални и глобални измерения. Сборник с доклади от международна научна
конференция, том І, Изд. „Наука и икономика”, ИУ - Варна, Варна, 2015, стр. 3945;
7. Корпоративни престъпления с имущество от фондове на Европейския
съюз. Доклад от научна конференция с международно участие „Актуални
проблеми на действащото българско законодателство в контекста на правото на
Европейския съюз”. Лятна научна сесия на Юридическия факултет, 26-27 юни
2015 г., ВСУ “Черноризец Храбър”, 2015 (под печат).
б) научно-приложни разработки:
- Актуализация на вътрешната нормативна уредба на ВСУ.
в) научни публикации:
- Участие в множество научни форуми (конференции и кръгли маси,) в
сферата

на

научните

си

интереси

–

криминология,

престъпност

на

непълнолетните и корпоративна престъпност. За периода 2004-2015 г. е
участвала е в 13 национални научни форума, 4 национални научни форума с
международно участие и 1 международен научен форум.
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г) членство в организации на научната общност:
- Членство в Българската асоциация по криминология – гр. София от 2007
г.;
- Членство в Съюза на учените – гр. Варна от 25.02.2010 г.
д) участие в семинари, курсове и обучения за повишаване на
квалификацията:
- успешно завършила курс на Института по публична администрация и
европейска интеграция на тема „Превенция и противодействие на корупцията в
сферата на образованието” на 30.01.2007 г.;
- успешно завършила курс по специализиран английски език – Английски
език в сферата на правните науки по проект ВG05 1PF001-3.1.09-0002
“Създаване и апробиране на система за кариерно израстване на преподавателите
във ВСУ „Черноризец Храбър” с ниво В1.2.;
- успешно завършила курс по Методика на академичното преподаване по
проект ВG05 1PF001-3.1.09-0002 “Създаване и апробиране на система за
кариерно израстване на преподавателите във ВСУ „Черноризец Храбър”;
успешно завършила курс по Съвременни образователни технологии по
проект ВG05 1PF001-3.1.09-0002 “Създаване и апробиране на система за
кариерно израстване на преподавателите във ВСУ „Черноризец Храбър”.

3. Административно-организационна дейност:
а) участие в административно-управленски и научно-консултативни
органи:
- Член на Катедрения съвет на Катедра „Правни науки” (от 2005 г.);
- Член на оперативния щаб по кандидат-студентската кампания към зам.
Ректора по учебната дейност за учебната 2013-2014 г. и 2014-2015 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
Криминология и за следакредитационен контрол (2005 - 2015 г.)
в) организиране на научни форуми:
- Активен участник в организирането на научните конференции на
Юридическия факултет „Лятна научна сесия на Юридическия факултет”.

Варна, ......2015 г.
Изготвила:
/ас. д-р Галина Ковачева/

