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Становище
ОТ
Жак Вилрокс – Проф. в Vrije Universiteit Brussel - Белгия
Съосновател и директор на белгийско-българската асоциация
„Best2B”
Относно: Конкурс, обявен от ВСУ „Черноризец Храбър” за заемане на
академичната длъжност „доцент” в професионално направление
„Администрация и управление” /Европейска интеграция, Институционална
система на ЕС/, обнародван в ДВ брой 103 от 23.12.2011 г.
В качеството си на член на журито, назначено за провеждане на конкурса
- /Съгласно Заповед на Ректора на ВСУ „Ч. Храбър“ №401 от 22.02.2012
г./, се запознах с документите, свързани с обявяването и провеждането на
конкурса, както и документите на кандидатите, подали заявление за
участие. В тази връзка Ви представям следното становище:
1.

Конкурсът е обявен по процедура съгласно българския Закон
за развитието на академичния състав и Разпоредбите за
неговото прилагане. Всички изисквания, процедури и срокове
са спазени.

2.

Единственият кандидат за конкурса е гл. ас., д-р Красимир
Александров Недялков. Той отговаря на всички изисквания за
участие в конкурса, като е представил необходимите документи за
процедурата по конкурса в обявения срок. Запознат съм с
научната продукция, предоставена от него с цел участие в
конкурса, както и с референциите за неговата академична дейност
и други документи, удостоверяващи неговия стаж, академичен
опит и квалификация.

Кандидатът притежава две магистърски степени, съответно по
Икономика и Управление на международния бизнес. През 2009 г.,
той придобива научната степен „доктор” след успешна дисертация
на тема „Институционалната криза на ЕС в контекста на новите
реалности“.
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През същата година, той бива назначен като гл. ас. във ВСУ “Ч.
Храбър”, където и към днешна дата извършва своята образователна и
научна дейност. Той е самостоятелен автор на лекционни курсове за
студенти-бакалаври и магистри по Европейска интеграция и
Институционална система на ЕС. Неговото участие в аудиторните
часове надвишава многократно необходимия минимум съгласно
Разпоредбите на ВСУ. Подготвил е справочник по обучение и
методология, както и множество казуси и подбрани текстове от
други чуждестранни и български автори върху активните методи,
използвани от него при обучение на студентите. Също така, неговите
учебни материали са публикувани в електронната библиотека на
университета, което ги прави широкодостъпни не само за студентите
от ВСУ. Кандидатът е и организатор на стажове за студенти в
институциите на ЕС в Брюксел, като самият той участва в някои от
тях. Студентите оценяват своето обучение при д-р Недялков като
пълно с творчески предизвикателства, организирано в реална среда и
с помощта на актуални методи.
Неговото участие като експерт по международни проекти е
допринесло за професионалното усъвършенстване на профила му
като преподавател. Освен това, неговото активно участие в
разработката и приложението на проект, посветен на европейския
бизнес като инструмент в подобряването на професионалната
пригодност на студентите, както и множество други проекти,
свързани с университетското управление (реализирани от кандидата
в качеството му на гл. ас. във ВСУ), също следва да бъдат споменати.
Научната продукция на гл. ас., д-р Недялков отговаря на
всички критерии по отношение на обем, структура и качество, както
и на критериите за заемане на академичната длъжност „доцент”.
Дори само трите му монографии, една от които публикувана на
английски език, както и шест студии в специализирани научни
списания и докладите, представени от него на международни
конференции, по моето мнение, са достатъчен повод кандидатът да
получи своето заслужено място в научната общност в едно
широкообхватно и перспективно направление.
Трудовете на кандидата, с които се запознах са доказателство
за един дългосрочен и систематичен интерес към проблемите на
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европейската интеграция и европейската институционална
структура. Същите се характеризират с многопластовост на анализа,
реалистична преценка и ясно изявена авторска позиция. Характерен
за автора е еволюционният подход и търсене на адекватност между
вече приетите модели на интеграция, механизмите за
институционализация и динамично променящата се реалност.
Така например, в монографията “Европейските институции.
Еволюция на кризата”, д-р Недялков предоставя задълбочен анализ
на глобалната среда и икономическата и финансова криза, които
понастоящем изправят ЕС пред множество нови предизвикателства.
Безспорно
постижение
на
автора
е
прилагането
на
интердисциплинарния подход като методологична основа за
неговите изследвания. Читателят бива впечатлен от лекотата, с която
той обогатява икономическите и управленски аспекти на
дискутираните проблеми с перспективи от социологията,
политическите науки, историята и дори математиката и физиката.
Авторът демонстрира добри познания относно научните постижения
в своята област, както и продължаващите теоретични дискусии.
Също така, кандидатът притежава задълбочен интерес към
променящите се реалности в Европа и останалата част от света.
Заключенията и предложенията, направени от него свидетелстват за
самостоятелно мнение, смелост за заявяване на нови идеи и
готовност за открита дискусия.
Пожелавам на д-р Недялков да запази всички посочени
качества, докато се стреми към още по-добър баланс между обхвата
на дискутираните въпроси, избрани от него, и задълбоченото
фокусиране върху отделните проблематични сфери. Например, би
било интересно да се предложи независима и задълбочена оценка на
ефикасността на решенията на институциите на ЕС на различни нива
– супранационално, правителствено, корпоративно, както и на ниво
граждански асоциации и организации. У кандидата вече се
наблюдава подобен интерес, като е налична и обща презентация в
тази област, така че вярвам, че той ще продължи работата си в тази
насока. Като цяло, кандидатът демонстрира предпочитание към
независимото изследване. Въпреки това присъстват и разработки,
направени в екип и съавторство. Бих препоръчал на д-р Недялков да
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използва в по-широка степен своя потенциал за работа в мрежи,
особено с международен обхват.
Всичко посочено по-горе в рамките на предложено краткото
становище, за мен представлява основание за пълна увереност и
подкрепа към кандидатурата на д-р Красимир Недялков за
академичната длъжност „доцент”, с което давам своя положителен
глас в полза на подобно решение.

Проф. д-р Жак Вилрокс
Брюксел, март 2012 г.

