СТАНОВИЩЕ
От проф. д.ю.н. Йонко Кунчев относно научноизследователската и
преподавателската дейност на Юлиана Младенова Матеева – единствен
участник в обявения от ВСУ “Черноризец Храбър” конкурс за доцент по
наказателно право, обнародван в ДВ бр. 8 от 25.01.2011 г.
Юлиана Матеева участва в обявения конкурс за доцент по
наказателно право с 15 научни труда /монография, учебно помагало,
единадесет статии и два научноизследователски доклада/. Темите на
публикациите свидетелстват, че научните интереси на участничката в
конкурса са главно в сферата на правния режим на непълнолетните
правонарушители и престъпленията против политическите права на
гражданите. В тези област е защитената от Юлиана Матеева дисертация
през 2007 г. за присъждане на научнообразователна степен “доктор” и
нейния хабилитационен труд.
Юлиана Матеева е активен участник в множество научни
конференции. Чрез някои от своите доклади показва, че разширява
предмета на научноизследователската си дейност.
Общото ми впечатление относно цялостната научноизследователска
работа на Юлиана Матеева се свежда до следното:
1. Публикации, свързани с дисертацията и хабилитационния труд я
представят като автор с прецизен логичен научен стил на
изложението.
2. Проявява
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научноизследователската й работа и тяхното приложение в
практиката.

3. Показва склонност към теоретичния анализ и отстояване на
самостоятелна гледна точка.
4.

Успешно аргументира позицията си и чрез сравнителноправен
анализ на наказателноправни институти в други страни.

Юлиана Матеева има повече от 10-годишен преподавателски стаж.
Във ВСУ “Черноризец Храбър” е титуляр на лекционен курс по
наказателно право. Има опит и в преподаване на английски език. Отзивите
на студентите за преподавателската й работа са много добри.
Познавам Юлиана Матеева от 5 години. Освен с добрите си качества,
като изследовател и преподавател, д-р Матеева се отличава със своята
колегиалност, отзивчивост ангажираност и с изпълнението на редица
организационни и други задачи, свързани с дейността на Юридическия
факултет във ВСУ “Черноризец Храбър”. В психологичен план много
добре се приобщи към колектива на катедра “Правни науки”.
Като имам предвид всичко това, считам че д-р Юлиана Матеева е
достойна за заемане на академичната длъжност “доцент” по наказателно
право във ВСУ “Черноризец Храбър”.
24.06.2011 г.
гр. Варна

Подпис:
/проф.д.ю.н. Й.Кунчев/

