Утвърдил:
(ръководител катедра)

Справка за дейността на
Ралица Жекова Жекова
кандидат в конкурс за заемане на академична длъжност
„доцент“ по професионално направление „Политически
науки”
Критерии и показатели за оценка на кандидата:
1. във връзка с учебната дейност:
а) аудиторни и извънаудиторни занятия – разработване на лекционни
курсове, нововъведения в методите на преподаване, осигуряване на занимания в
практическа среда извън висшето училище или научната организация;
Разработени са следните лекционни курсове: Теория на МО – 45 часа, Външна
политика на САЩ – 30 ч., Сравнителен анализ на теориите за МО и външната политика
– 30 часа, Регионални отношения и конфликти – 30 часа, Теория и практика на
международните преговори – 45 часа
Всички курсове са осигурени с учебно-методически материали, поставени във
Виртуалното обучение на университетския сайт.
б) публикувани учебни материали – ръководства, пособия, сборници и други,
разработени от кандидата, или издаден в съавторство учебник или публикуван
електронен учебник;
Учебно помагало по „Теория на международните отношения” в съавторство с
проф. Нина Дюлгерова
в) работа със студенти в научноизследователски и художественотворчески
проекти
2. във връзка с научноизследователската дейност:
а) участие в научноизследователски проекти, участие с доклади в
международни и национални научни форуми, членство в авторитетна творческа и/или
професионална организация в съответната научна област;
Участие в научно-изследователски проекти:
1. Проект „Насърчаване на туризма: свързване на опит /RE:ACT/” по секторна програма
„Леонардо да Винчи”, Трансфер на иновации
2. Проект „Да се научим на екотуризъм„ по секторна програма „Грюндвиг”,
Многостранни проекти
3. Проект „ Повишаване капацитета на туристическия бизнес в Европа в областта на
управлението на събития” по секторна програма „Леонардо да Винчи”, Трансфер на
иновации
4. Проект „Черноморска научна мрежа ІІ (Black Sea SCENE Upgade)” по Седма рамкова
програма на ЕС за изследвания, технологично развитие и демонстрации
5. Проект „ Черноморска научна мрежа (Black Sea SCENE)” по Шеста рамкова програма
на ЕС за изследвания, технологично развитие и демонстрации
6. Проект „ Повишаване капацитета на НПО и местни власти от Североизточна България в
областта на застъпничеството и лобирането по екологични и земеделски въпроси по
програма ФАР „Развитие на гражданското общество”

7. Проект „Регионален подход към Шеста рамкова програма на ЕС. Мрежа от лица за
контакти в големите страни-членки и странитекандидатки (REGinNET”) по Шеста
рамкова програма на ЕС за изследвания,технологично развитие и демонстрации
8. Проект „Инициатива за ефективен граждански контрол върху работата на властите:
практически аспекти на прозрачността, отчетността и ефикасното им функциониране”
по Фонд „България“, съвместна инициатива на Агенцията на САЩ за международно
развитие (USAID) и Германския фонд „Маршал“ на САЩ (GMF).
9. Проект "Развитие на капацитета на неправителствения сектор за ефективно
партньорство с местната администрация" по оперативна програма "Административен
капацитет"

Членство в организации:
Национално лице за контакти за социално-икономически науки и хуманитаристика по Седма
рамкова програма на ЕС за изследвания, технологично развитие и демонстрации

Участие с доклади в национални и международни форуми:
1. Международна Жан Моне конференция «Човешката сигурност и стратегията за
сигурността: институции и политики в европейската перспектива», Киев, Украйна, 2629 май 2011 г.
Доклад: Ролята на ЕС при разрешаването на конфликти: операциите за
управление на кризи в страните от Източното партньорство
2. Международна ICTEL конференция , 25-27 юли 2011 г., София
Доклад:
„РЕ:АКТ: новосъздаден онлайн модел за партньорство между
институциите за висше образование и практиката” /на английски/ в съавторство с Алекс
Бел / Обединено кралство/ и Ханс Оберг /Швеция/
3. Международна конференция "Трета конференция на заинтересованите страни по
европейския морски ден", Хихон, Испания, 18 до 21 май 2010 г.
Презентация: Морската директива на ЕС и България
4. Международна конференция “Геополитически и морскоправни аспекти
международните отношения», Специализирана сесия «Жан Моне», юни 2008 г.

на

Доклад: Европейският съюз и управлението на кризи
5. Международна конференция «България и ЕС», Икономически университет, Варна, 31
март 2006 г.
Доклад: Кипърският конфликт и ролята на ЕС /на английски/
6. Международен летен семинар “Гражданско-военни отношения”, организиран от Военна
академия “Г.С.Раковски”, София, 24-29 август 2004 г.
Презентация: Преподаването на международни отношения
7. Международна конференция «Регионални аспекти на международните отношения»,
Специализирана сесия “Жан Моне” на тема “Международни организации и региони”,
6-7 юни 2005 г.
Доклад: Кипърският въпрос и Европейският съюз
8. Международно лятно училище „Югоизточна Европа и новата евроатлантическа
структура за сигурност”по проект на СУ „Св.Климент Охридски”, финансирано от
Институт “Отворено общество”, Унгария, 30 юли – 11 август 2005 г.
Презентация: Изследване „Сецесията като средство за разрешаване на етнически
конфликти /казусите Кипър и Еритрея/ /на английски/
9. Международна конференция “ХХІ в.- предизвикателства и перспективи”, организирана
от Програма “Международни отношения и политология”, ВСУ, 8 – 9 юни 2002 г.
Доклад: Глобализацията и бъдещето на държавата

10. Международна конференция “Общества в преход”, организирана от Центъра на Съвета
на Европа, 7-10 май 1998 г. Велико Търново
Доклад:Европейското гражданство

б) научни и научно-приложни разработки;
1. Платформа за работа по проекти във ВСУ „Черноризец Храбър”
2. Социално икономически анализ на Община Сунгурларе по проект: „Придобиване на
умения и постигане на обществена активност за потенциална местна активна група на
територията на Община Сунгурларе” по Програма за развитие на селските райони
3. Институционален анализ на ВСУ за получаване на Лого за човешки ресурси – в
съавторство с доц. д-р Магдалена Иванова и доц.д-р Росица Петкова-Слипец /на
английски/
4. План за действие за получаване на Лого за човешки ресурси – в съавторство с доц. д-р
Магдалена Иванова и доц.д-р Росица Петкова-Слипец.

в) приложени в практиката резултати от научни изследвания, изобретения и
рационализации; (със съответните доказателства)
г) научни публикации (печатни и електронни), включително публикации в
международни издания; публикувани след придобиване на докторска степен.
Монография:
„Етносът между сецесията и федерализма”. Издателство „Черноморска мрежа на НПО”,
Варна, 2012 /под печат/
Студии:
„Администрацията в услуга на гражданите. Какво е качеството на обслужването в
публичния сектор”. Издателство „Черноморска мрежа на НПО”, Варна, 2009, стр. 40
ISBN 978-954-9452-12-9
Учебно помагало:
„Теория на международните отношения” (в съатворство с Нина Дюлгерова),
Черноморска мрежа на НПО, Варна, 2012, стр.100 – автор на теми 3 (стр.27-38), тема 5
(стр.50-56), тема 7 (стр.64-76), тема 9 (стр.82-87) и 10 (стр.87-95)
ISBN 978-954-9452-13-6
Статии и доклади:
„Глобализацията, държавата и бъдещето на демокрацията”.В: Сборник доклади от научна
конференция „XXI век - наследство и перспективи”, 2003, стр.195-199
ISBN 954-715-170-3
„Кипърският проблем и Европейският съюз” ”.В: Сборник доклади от научна конференция
„XXI век - светът между сътрудничеството и тероризма : Доклади от научна конференция ”,
2005, стр.213-218
ISBN 954-715-261-0

“Кипърският проблем и ООН”.В: Сборник доклади от научна конференция „ХХІ
век - регионални аспекти на международните отношения ”, 2007, стр.232-236
ISBN 978-954-715-295-3

3. във връзка с резултати от художественотворческата дейност:
а)
участие
в
проекти,
членство
в
творческа
организация,
художественотворчески изяви, включително творчески изяви на международно признат
форум;
б) създаване на произведения на изкуството с национално и международно
признание
4. други значими постижения (по преценка на кандидата):

Дата:

31.01.2012 г.

Подпис:

