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СТАНОВИЩЕ 

за научните трудове и учебната дейност 

на доц. д-р Милена Петрова Йорданова, 

представени за участие в конкурс за заемане  

на академичната длъжност „професор“ 

в професионално направление 2.1. Филология  

(Тюркология и алтаистика; Общо и сравнително езикознание),  

обявен в ДВ бр. 88 от 13.10.2020 г.  

за нуждите на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ 

 

Рaзработил: проф. д-р Антони Спасов Стоилов 

Югозападен университет „Неофит Рилски “, 

2.1. Филология 

 

Настоящото становище е изготвено въз основа на документи, постъ-

пили по конкурс, обявен от Софийския университет „Св. Климент Охридс-

ки“ (ДВ, бр. 88 от 13.10.2020 г.) и на интернет-страницата на Университета 

за нуждите на Катедрата по тюркология и алтаистика. Представените по 

конкурса документи съответстват на изискванията на Правилника за усло-

вията и реда за придобиване на научни степени и заемане на академични 

длъжности в Софийския университет „Св. Климент Охридски“ и са съоб-

разени със законовата рамка на съответните нормативни актове (Закона за 

висшето образование, Закона за развитие на академичния състав в Репуб-

лика България, Правилника за устройството и дейността на Софийския 

университет „Св. Климент Охридски“ и др.). Прегледът на документацията 

от отделните етапите по конкурса, предшестващи избора, показва, че про-

цедурата е коректно спазена и няма констатирани нарушения. Представе-

ната за рецензиране научна продукция на доц. д-р Милена Йорданова от-

говаря на профила на обявения конкурс. 
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1. Общо представяне на получените материали 

За участие в обявения конкурс са подадени документи само от         

доц. д-р Милена Йорданова (дългогодишен преподавател в Катедрата по 

тюркология и алтаистика към Факултета по класически и нови филологии 

на СУ „Св. Климент Охридски“), която е единствен кандидат в процедура-

та по избор за „професор“ в професионално направление 2.1. Филология 

(Тюркология и алтаистика; Общо и сравнително езикознание).  

За участие в конкурса кандидатката доц. д-р Милена Йорданова 

представя списък от общо 15 заглавия, в т.ч. 10 публикации в научни спи-

сания (включително реферирани и индексирани в световноизвестни бази 

данни с научна информация) и в сборници от научни форуми, 3 моногра-

фии (хабилитационен труд и две други книги), 1 речник (в съавторство), 1 

учебник. По отношение на документалната страна от процедурата по избор 

за академичната длъжност „професор“ уверено заявявам, че депозираните 

доказателствени материали отговарят на изискванията за успешното про-

веждане на този конкурс. Няма констатирани данни за плагиатство. 

 

2. Данни за кандидата 

Доц. д-р Милена Йорданова е изтъкнат специалист в областта на 

тюркологията и алтаистиката, както и в областта на общото и сравнително 

езикознание. Без да се спирам в подробности относно професионалния път 

на кандидатката, ще спомена само някои моменти, които ми се струват 

важни за очертаване на нейния преподавателски и изследователски про-

фил. През 2013 г. защитава дисертационен труд на тема „Лингводидакти-

ческо моделиране на турската падежна система за българи (през призмата 

на местен и отделителен падеж)“ в Софийския университет „Св. Климент 

Охридски“. От 2007 г. работи като преподавател в Катедрата по тюрколо-

гия и алтаистика към Факултета по класически и нови филологии на СУ 

„Св. Климент Охридски“. През 2016 г. е избрана да заеме академичната 
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длъжност „доцент“ с хабилитационен труд „Морфосинтактични аспекти на 

категорията посесивност в съвременния турски език“. Редовно се включва 

в националната и международна проектна, научноизследователската и 

преподавателска дейност на Софийския университет. Участва активно и в 

административната дейност на Факултета по класически и нови филологии 

като курсов ръководител на студентите от специалност „Тюркология“ 

(2007 до момента), избирана е за член в различни факултетски комисии 

(2011 до момента), член е на Факултетния съвет на ФКНФ (2019 до момен-

та), ръководител е на Катедрата по методика на чуждоезиковото обучение 

(2019 до момента) и др. 

 

3. Обща характеристика на научната продукция 

Обща характеристика на трудовете на кандидатката разкрива профил 

на сериозен изследовател, който изминава успешно необходимите етапи в 

своето академично израстване.  

Депозираните за рецензиране трудове на доц. д-р Милена Йорданова 

отговарят на изискванията за академични публикации. Те са важни за раз-

витието на българската тюркологична и алтаистична школа, като хабили-

тационният труд е несъмнен принос както към общото и сравнително ези-

кознание, така и към проблемите на съвременната тюркология и алтаисти-

ка. В тях аналитично са разгледани в многоаспектен план проблеми от 

сферата на теоретичната и приложната граматика, на лексикологията и 

лексикографията, като съпоставянето в част от публикациите излиза от 

тясното проучване на турския и българския език, както се правят паралели 

и с други тюркски и индоевропейски езици.  

 

4. Характеристика и оценка на учебно-преподавателската дей-

ност на кандидата 

Критичният анализ на учебно-преподавателската дейност на канди-

датката по конкурса показва отчетливо етапите в професионалното ѝ раз-
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витие и свидетелства за сериозна подготовка и високи постижения в пре-

подавателската работа. Доц. д-р Милена Йорданова се отличава с отговор-

ност към учебния процес, като непрекъснато прави опити да осъвременява 

учебното съдържание и да представя знакови постижения в областта на 

теорията и практиката на модерната тюркология, алтаистика и общото и 

сравнително езикознание. Кандидатката притежава необходимия потенци-

ал да заеме академичната длъжност „професор“, тъй като умело общува 

със студентите си и успява да представи убедително сложните теоретичес-

ки разработки през авторитетното мнение на академичната колегия. Депо-

зираните публикации достатъчно ясно онагледяват нейните приноси за 

развитието на българската школа в областта на тюркологията и алтаисти-

ката през призмата на общото и сравнително езикознание. 

 

5. Научни и научно-приложни приноси на кандидатката 

Научните и научно-приложните приноси на кандидатката са безс-

порни. Те могат да се обобщят като съществен принос за обогатяване на 

съществуващи знания в областта на тюркологията, алтаистиката, общото и 

приложно езикознание. Успешно е аргументирана авторовата позиция за 

съвременното състояние на лексико-граматичния клас прилагателно име в 

системата на съвременния турски език през призмата на българския език. 

  

6. Бележки и препоръки  

Особени критични бележки към депозираната научно-

изследователска продукция на кандидатката доц. д-р Милена Йорданова за 

участие в настоящия конкурс нямам. 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

След запознаване с представените в конкурса материали и научни 

трудове и направения анализ на тяхната значимост и на съдържащите се в 

тях научни и научно-приложни приноси, давам своята положителна оцен-
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ка и препоръчвам на Научното жури да предложи на Научния съвет при 

Факултета по класически и нови филологии на Софийския университет 

„Св. Климент Охридски“ да избере доц. д-р Милена Петрова Йорданова да 

заеме академичната длъжност „професор“ в професионално направление 

2.1. Филология (Тюркология и алтаистика; Общо и сравнително ези-

кознание). 

 

 

04.01.2021 г. Автор на становището: 

 Проф. д-р Антони Стоилов 


