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С удоволствие подготвям това становище за хабилитацията на д-р Искрен Иванов, когото 

познавам от студентските му години.  

Първоначалните му етапи на формирането като учен и преподавател преминаха в катедра 

Политология на СУ Свети Климент Охридски.  

След отличната защита на дисертацията си, Искрен работи известно време като 

хоронорован асистент, а в последствие и като асистент на временен трудов договор. Това 

време му беше напълно достатъчно да се утвърди като уважаван и обичан преподавател, 

който незабавно установи ефективна комуникация със студентите и който бързо се 

превърна в желан наставник и ръководител на дипломните работи на много от тях.  

След като премина с успех изпитанието на временния трудов договор и доказа, че е в 

състояние да отговори на пълно на високите изисквания на катедра Политология, Искрен 

получи и постоянното си работно място.  

Имах удоволствието в продължение на 5 години да си сътруднича с него. Като асистент на 

курса, на който аз съм титуляр, Искрен прояви неутолимо желание да се усъвършенства в 

преподавателската работа. Той посвети много време да подобри начините на преподаване, 

а също така да въведе нови форми в провеждането на упражненията по предмета 

„Управление на конфликти“.  



Не мога да не подчертая, че той е един от първите, който разбра значението на новите 

информационни и комуникационни технология в преподаването и научаването, и неговите 

курсове бяха едни от първите, качени на страницата на електронно обучение в 

университета.  

Междувременно, д-р Иванов предложи редица курсове – няма да ги изброявам, тъй като 

те фигурират в официалната справка за часовете му. Това, което няма да премълча, е че 

всички те отговарят на нарасналия интерес на студентите към проблемите на 

националната сигурност, конфликтите и международните отношения. Атрактивни и 

иновативни, даже в качеството си на избираеми, те привлякоха много желаещи да ги 

посещават. 

Бих желала да изтъкна две особени заслуги на Искрен.  

Първата се отнася до откриването на профил Национална, регионална и глобална 

сигурност за студентите от 4 курс, които по стара традиция на катедрата се специализират 

в определена област. Искрен бързо се оказа лидер на екипа за програмата, а в последствие 

работи за нейното консолидиране и усъвършенстване. Той разработи и процедурата за 

събеседване с кандидатите и критериите за допускането в нея. За качеството на работата 

му е показателен факта, че и до днес, четири години след откриването си, тази 

специализация продължава да бъде с най-многобройни кандидати.  

Втората се отнася до работата му за създаването, акредитацията и функционирането на 

първата и засега изцяло дистанционна магистратура на английски език в университета – 

„Политически патологии на глобалния свят“. Поради промяната на закона, д-р Иванов 

трябваше два пъти да пише доклада за самооценка, който в крайна сметка доведе до 

положителната оценка. Сега, три години след откриването й, тя стои добре и стабилно, и 

въпреки високата си цена, се радва на интерес отстрана на нашите студенти и на 

студентите от други страни.  

Преди време комисията по акредитация окачестви Искрен като един от най-динамично 

развиващите се млади учени в катедрата. Бързам да подкрепя тази оценка. За последните 

години той успя да направи 30 публикации, да издаде една монография и разбира се, една 



книга по дисертационното си изследване. Цитиран е 10 пъти, които е повече от добър 

резултат за млад учен като него.  

Усилията на д-р Иванов  като изследовател получиха признание и в стипендиите, които 

той получи. Поради научните си достижения и отличното владеене на френски език 

Искрен получи стипендия на френското правителство а в последствие посети два пъти 

САЩ като стипендиант на програмата Хомстед и програмата Фулбрайт. Високите 

резултати и в двата случая бяха документирани от удовлетворението на отпускащите 

стипендиите институции, които дадоха висока оценка на преподавателската и 

изследователската му работа там.  

Преподаването на искрен не се ограничава само в университета. Под негова редакция се 

появи наръчник за обучение на учители в антитерористични мерки, а самият той, като 

част от екипа ми, взе участие в обучението на училищните директори във всички области 

на страната.  

Не по-малко важно е и участието му в иновативната инициатива за въвеждане на 

медиацията в училище като начин за справяне с конфликтите в училищната общност, 

която стартира преди 5 години в Сливен – един от най-трудните региони на страната, 

където българският език е роден за всяко тринадесето дете в училищна възраст.  

От представената справка личи, че д-р Иванов има достатъчно часове в катедра 

Политология, за да получи научното звание доцент по 3.3. политически науки 

(политология – международни политически отношения и управление на конфликти). 

Както преподавателската му, така и изследователската му дейност са насочени в това 

направление, следователно, те съответстват напълно на обявения конкурс. 

Неговата хабилитация ще бъде стъпка не само в личната му професионална кариера, но и 

ще допринесе за развитието на катедрата по политология на СУ.   

Поради казаното по-горе, препоръчвам на уважаемото жури да избере д-р Искрен Иванов 

за доцент.  

Проф. дпн Татяна Дронзина,  

22 юни 2022 г, София 
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