СТАНОВИЩЕ
на доц. д-р Геновева Михова Георгиева
Относно:
Конкурс за заемане на академичната длъжност „доцент“ по чл. 67, ал. 1, т. 1 от КТ по
професионално

направление

3.8.

Икономика

(Световно

стопанство,

МИО

и

международна търговска политика) в ЦИУН към БСУ, обявен в ДВ бр.44 от 10.06.2016
г. с кандидат гл. ас. -д-р Диана Съботинова Младенова
В настоящия конкурс гл. ас. д-р Диана Съботинова Младенова участва като
утвърден учен със солидна преподавателска и изследователска практика. Тематичната
насоченост на

научното поле, в което се изявява, е сравнително многопланова,

съдържа актуални проблеми на съвременното икономическо развитие, представляващи
голям научен и обществен интерес. Научната й продукция се отличава с теоретична
дълбочина, проблемност и ориентираност към социалната практика. Поднесена в
изискан стил, тя звучи популярно и разбираемо, което допълнително допринася за
научното й равнище. Със своите научни разработки тя е известна и разпознаваема не
само в преподавателската общност на Бургаския свободен университет, но и в много
по-широки научни среди. Диана Съботинова притежава качества, подготовка и
определен афинитет за участие в международно сътрудничество, видно от
присъствието й в академичен обмен с известни и авторитетни университети в чужбина
по различни международни програми, както и в изследователските колективи на
интернационални проекти.
Представената научна продукция, състояща се от 1 самостоятелна монография, 3
студии, 17 статии, 13 доклада на научни форуми, 1 учебник и 5 учебни материала за
интернет базирани курсове за обучение, от които 6 на чужд език, съдържа безспорни
доказателства за усета на авторката към изследването на нови социални феномени, за
анализаторските й качества, за умението й да представя собствената си позиция и
резултати, като отразява приносите на други автори в съответните изследвани области.
Научните й трудове потвърждават самооценката й за постигнатите приноси в
изследователската дейност. Характерна тяхна особеност е, че те са в няколко научни
области. Всички те са по актуални и социално значими проблеми – съвременната
международна търговска политика и нейните приоритети, потребността от интегриране
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на незаплатения и доброволния труд в макроикономическите показатели, културният
профил на българския мениджмънт в контекста на влиянието на културните различия с
други страни върху международните икономически отношения. Ориентираност към
социалната практика представляват алтернативните гледни точки за практическо
справяне с належащи икономически проблеми.
Като представител на демографската мисъл в България приоритетно е
отношението ми към научните приноси на Диана Съботинова в тази област. А
присъствието й в това изследователско поле е достатъчно забележимо и на много добро
теоретично и методологично равнище. Впечатляващи са системният подход и обхватът
на разработките, свързани с теориите за населението. Последователно и методично тя
ги проследява от самия им генезис, представя същността и новите моменти в тезите на
всеки автор, проучва и добавя нови, недостатъчно познати имена, като не се задоволява
само с най-популярните и известни изследователи. С голяма социална значимост са
интерпретациите, свързани със зависимостите между икономическата и демографската
системи. Разкриването на взаимната им обвързаност е от особено значение при
търсенето на изход от съвременната демографска криза, проявяваща се особено остро у
нас, за да бъдат оценени обективно факторите, които допринасят за нея и да бъдат
приложени адекватни подходи и мерки за постигане на балансирано демографско
развитие. Приведени са аргументи за належащата необходимост от съгласуване на
стратегиите и политиките за устойчиво развитие с демографските промени, от
постигане на равнопоставеност на половете, от съвместяването на професионалния с
личния и семеен живот. В оценките за съвременните демографски реалности Диана
Съботинова се базира на обективните закономерности в развитието на демографските
процеси, отчита тяхната специфика (вътрешна устойчивост, протяжност във времето и
др.) и сложност за въздействие. Нейните

анализи се отличават с научната си

обоснованост и обективност. Това я отличава от някои псевдоизследователи, които
търсят популярност, спекулирайки с неблагоприятните демографски тенденции и
очертавайки апокалиптични картини в тази област. Гл. ас. д-р Диана Съботинова има
запомнящо се присъствие в националното изследователско пространство по стареенето
на населението – най-голямото демографско предизвикателство на новия век. Тя се
проявява като активен участник в Националния форум на изследователите по
стареенето и проблемите на възрастните хора. Докато в по-ранния етап на
изследванията й в тази област акцентът е поставян върху неблагоприятните тенденции
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на засилващата се динамика на този процес, понастоящем сме свидетели на
разработвани от нея теоретични виждания и практики, свързани с друг един социално
обоснован подход. Той се заключава в разкриване на

възможностите за

оползотворяване потенциала на възрастните хора, постигането на промяна в
обществените им позиции не само като обект, но и като субект на политиките,
предназначени за тях. В тази насока тя лансира нови идеи и начинания за социалната
практика, които водят до повишаване приноса на възрастните като ресурс в развитието.
Конкретен израз на това са разработваните проблеми за интегриране на незаплатения
труд в макроикономиката, за преструктуриране на икономиката в съответствие с
повъзрастяването на населението, за създаването на времеви банки за възрастни хора в
зависимо състояние и др.
Кандидатката Диана Съботинова участва активно като експерт в редица научноизследователски

проекти

–

национални

и

международни.

Откроява

се

преподавателската й мобилност по програма „Еразъм“ и „Еразъм +“. Тя системно
повишава квалификацията си в курсове и обучителни семинари, представя позицията
си на изследовател и резултатите от проучвателната си дейност на национални и
научни форуми. От представените за участие в конкурса материали е видно, че научноизследователската и учебна дейност на кандидатката гл. ас. д-р Диана Съботинова
Младенова отговаря на всички критерии и изисквания за заемане на академичната
длъжност „доцент“.
Заключение:
Теоретичната и методологична подготовка на кандидатката, безспорните й
преподавателски и изследователски качества, научните й постижения и приноси,
високото равнище на научните й публикации са основание да изразя категоричното си
становище в подкрепа на Диана Съботинова Младенова относно заемането на
академичната длъжност „доцент“по професионално направление 3.8 Икономика
(Световно стопанство, МИО и международна търговска политика) в Бургаски свободен
университет.

04.10.2016 г.
Варна

Член на журито на настоящия конкурс:
/доц. Д-р Геновева Михова/
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