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СТАНОВИЩЕ 

от  
 От проф.д-р Надя Георгиева Бояджиева,  доктор на юридическите науки по „Международно 

право и международни отношения“, Институт за Балканистика, Българска академия на 
науките, гр.София  

Професор по международно право и международни отношения в Катедра „Публичноправни 
науки“ в Юридическия факултет на ПУ „Паисий Хилендарски“, гр.Пловдив 

на материалите, представени за участие в конкурс 
за заемане на академичната длъжност ‘доцент’  

 
по област на висше образование  2. Хуманитарни науки 

професионално направление  2.1. Филология (немски език – приложно езикознание) 

1. Общо представяне на процедурата и на кандидатите 

В конкурса за ‘доцент’, обявен в Държавен вестник, бр. 50 от 15.06.2018 г.  и в 

интернет-страница на СУ "Св.Климент Охридски“ за нуждите на катедра „Западни езици“  

към факултет „Класически и нови филологии“ като кандидати участват: гл. ас. д-р Бисерка 

Велева – Петрусенко и гл. ас. д-р Гергана Фъркова – Ангелова.  Документите и материалите, 

представени от двамата кандидати, отговарят на условията за заемане на академичната 

длъжност „доцент“ (чл.24 ЗРАСРБ, чл. 53 ППЗРАСРБ; чл.105, ал.1 от Правилника за 

условията и реда за придобиване на научни степени и заемане на академични длъжности в СУ 

„Св. Климент Охридски”).  

Гл. ас. д-р Бисерка Велева – Петрусенко е завършила специалност Немска филология в 

СУ „Св. Климент Охридски“ през 1982 г. От 1996 г.  е  асистент към катедрата по „Западни 

езици“ във ФКНФ. Преподава специализиран немски език във Факултета по журналистика и 

масови комуникации към СУ в периода 2003-2007). Получава докторска степен с 

дисертационен труд на тема: „Контрастивен анализ на деминутивите в немски и български 

език (умалителни съществителни имена)“ през 2015 г. От приложените документи  е видно, 

че преподавателската й дейност в значителната част от трудовия й стаж като преподавател е 

свързана основно с преподаването на  немски език на студенти в Юридическия факултет, 

специалност „Международни отношения“ (в периода от 2007 до настоящия момент). 

Конкретните й задължения са водене на семинарни упражнения и лекционни курсове за 

студенти по специалност „Международни отношения“ в Юридическия факултет в областите 

съпоставително и приложно езикознание  български-немски език; юридически немски език, 

немски език за международни отношения, за дипломати, за журналисти, за социална 

педагогика, приложна лингвистика, лексикология, лингвостранознание. Акцент поставя върху  
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съпоставителни лингвистични изследвания между български и немски език и фокусира 

научно-изследователска дейност в областта на съвременния немски език. 

Гл. ас. д-р Гергана Фъркова-Ангелова е завършила специалност Немска филология в СУ 

„Св. Климент Охридски“ през 1991 г. Тя е асистент към катедра „Западни езици“ на ФКНФ от 

2005 г. до настоящия момент, а нейната докторска дисертация е на тема: „Лингвистични, 

паралингвистични и културноспецифични измерения на българо-немската комуникация в 

бизнес среда. Съпоставително изследване.“, с което й е присъдена научната степен „доктор“ 

(2016 г.) От представените документи е видно, че основните й задължения са свързани с 

преподаване на икономически немски и бизнес комуникация в Стопански факултет на СУ в 

един продължителен период от време (от  2005 г. досега). В същото време тя изготвя програми 

и курсове за обучение по немски и икономически немски в СУ. 

    

2. Обща характеристика на приложените за рецензиране материали на кандидатите 

Без да правя оценка на научните статии, приложени за оценяване, тук ще се спра на 

някои важни приноси на  представения за рецензиране хабилитационен труд на 

тема:„Дипломатическата кореспонденция между  България  и  Германия  (лингвистични 

аспекти)“. На първо място, той представлява оригинално  изследване, което  наред със 

строгата си лингвистична насоченост,  предизвиква  интерес и у широк кръг специалисти в 

хуманитарни и социални области. На второ място, за целите на изследването са привлечени  

литература  на  български  и  чужди  езици, както  и  документи  от  различни  архивни  

източници  в България и в чужбина, като в   хронологически   план изследваната документация 

обхваща много голям период (1878–2002 г.) и показва добросъвестна работа с богатия изворов 

материал. Намирам, че хабилитационният труд на кандидата Бисерка Велева-Петрусенко, 

както и значителната част от приложените за рецензиране научни статии, показват траен и 

последователен научен интерес и практически опит в продължение на повече от десетилетие 

към преподаването на немски език изключително за студенти-международници. В качеството 

си на преподавател по интердисциплинарната дисциплина „Международни отношения“ в 

продължение на близо две десетилетия в различни български университети, в качеството си на 

учен - историк и юрист-международник, на автор на множество курсове в областта на 

международните отношения, дипломацията, междукултурната комуникация, дипломатическо 

и консулско право и др. пред студенти от различни хуманитарни и социални специалности,  

категорично мога да заявя, че според мен хабилитационният труд на г-жа Велева-Петрусенко  

има  безспорен интердисциплинарен характер, което повишава неговата  стойност. Обръщам 

особено внимание на това обстоятелство, защото едно от основните изисквания за заемане на 
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академичната длъжност „доцент“ в университет е оценката, доколко трудът е важен в 

практическата работа на преподавателя и доколко той е полезен за студентите. Като отговаря в 

пълна степен на това условие, трудът може да се използва за получаване на знания 

включително за студенти в различни бакалавърски и магистърски програми в областта на 

историята, на международните отношения, за юридическата наука, дипломацията, 

политологията и др. Това  е  така  поради  изключително  големия  брой използвани 

автентични документи за изследвания голям  хронологически  период, което го прави 

надежден, полезен и важен източник за получаване на знания за изключително широк кръг 

читатели; поради успешното съчетаване на теоретичния и практическия аспект на 

изследваните проблеми в него, поради оригиналния подход на автора при представяне дори на 

термини, определения от дипломатическата практика и историята на междудържавните 

отношения в един продължителен исторически период между България и Германия. 

 

В конкурса за заемане на академичната длъжност „доцент“ Гергана Фъркова-Ангелова 

представя за рецензия хабилитационен труд на тема: „Езикът на рекламния слоган. 

Немско-български паралели“,  в който прави  съпоставителни анализ на развитието на 

рекламния език, характера и разнообразието на езикови средства в немския и българския език,  

като изследва и практическата  приложимост на подобно научно изследване в обучението по 

чужд език. Още в самото начало бих желала да подчертая, че приемам посочените 

изчерпателно от автора приноси на хабилитационния труд и на приложените за рецензиране 

научни статии, като смятам, че те са дефинирани коректно. Въпреки достойнствата на 

хабилитационния труд, както и на качествата й като преподавател по немски език с бизнес 

насоченост. Въпреки приносите на хабилитационният й труд, намирам, той е в област, която е 

далечна и чужда за студентите-международници, което означава, че трудът й  не може да бъде 

използван и в процеса на преподаване и получаване на конкретни знания от тези студенти, т.е. 

няма нито теоретична, нито практическа стойност за конкретните цели на конкурса, който се 

обявява с осигурена учебна натовареност именно в специалност „Международни отношения“ 

на ЮФ на СУ. Това мое убеждение се задълбочава и от информацията от издадената от 

Юридически факултет на СУ „Св.Кл.Охридски“ Справка за учебната натовареност по конкурс 

за доцент по научно направление 2.1 Филология (немски език – приложно езикознание). От 

справката е видно, че са осигурени общо 420 часа упражнения по учебна дисциплина „първи 

чужд език – немски“, и „втори чужд език – немски“ задължителна дисциплина, и 60 часа 

избираема дисциплина „втори чужд език – немски“ , като всички часове са за 

студенти-международници, които се обучават в ОКС „бакалавър“. В допълнение, 
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внимателната преценка на цялостната професионална и преподавателска дейност на 

кандидата Гергана Фъркова-Ангелова, получена от представените документи и материали, 

затвърждава у мен убеждението, че тя се е специализирала предимно в преподаване на бизнес 

немски, като в продължителен период от своята преподавателска работа е работила със 

студенти от Стопански факултет на СУ „Св.Климент Охридски“. Като имам предвид  факта, 

че според справката от Деканата на ЮФ на СУ всички часове, които осигуряват необходимата 

учебна заетост за конкурса за заемане на академичната длъжност „доцент“ са в специалност 

„Международни отношения“ на Юридическия факултет на СУ „Св.Кл.Охридски“ и се изнасят 

пред студентите-международници от ОКС „бакалавър“, смятам, че професионалната 

квалификация и преподавателски опит със студенти не са достатъчни, за да отговарят на 

изискванията, които се предявяват към преподавателя, изнасящ лекционни курсове и/или 

упражнения пред студентска аудитория, която се състои от международници и изисква от 

преподавателя натрупан опит и специални знания именно в необятната интердисциплинарна 

област на науката за международните отношения, дипломатическата практика и т.н. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Поради посочените по-горе достойнства на хабилитационния труд на Бисерка 

Велева-Петрусенко, той може  да  се  окачестви не само като оригинален, но и като 

интердисциплинарен, характеристика, която е особено важна за използването му за учебни 

цели в преподаването на практически немски език за студенти-международници в 

специалност „Международни отношения“ на ЮФ на СУ, т.е. във факултета, в който са 

осигурени часовете, необходими за обезпечаване на учебна заетост на щатно място за 

обявения конкурс за „доцент“ в съответствие с правилата в СУ. В хабилитационния труд, 

както и в значителната част на приложените за оценка статии, проличава както  

професионалният   подход   на   специалиста-филолог, на учения, така  и безспорният 

практически опит на Велева-Петрусенко, придобити  в   продължение   на   дългогодишния й 

преподавателски опит в чуждоезиково обучение на студенти от различни  научни  области,  

включително и на студенти,  които   се   обучават   в   бакалавърски и магистърски програми с 

интердисциплинарна насоченост в областта на  международните отношения, международното 

право,  дипломацията,  външната  политика и др. Като имам предвид горепосоченото,  смятам, 

че хабилитационният й труд може и трябва  да  бъде  използван  в  практическата  работа  за  

обучение  на студентите,   дипломантите,   докторантите   и   специализантите   не   само    във 

ФКНФ на СУ, но също така и при изучаването на хуманитарни науки в други факултети и 

специалности на СУ, конкретно в специалност „Международни отношения“ в ЮФ на ПУ, 

както и на други университети в Република България. 
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Водима от горното, си позволявам да приема, че кандидатът Бисерка Велева-Петрусенко 

отговаря на законовите изисквания да кандидатства за заемане на академичната длъжност 

„доцент“. В този смисъл мисля и съм убедена, че дотолкова, доколкото са спазени 

нормативно-предвидените изисквания за тази длъжност, давам убедено и категорично 

своята положителна оценка и предлагам на почитаемите членове на Научното жури да 

изберат Бисерка Велева-Петрусенко на академичната длъжност ‘доцент’ в СУ „Св.Климент 

Охридски“ в област на висше образование 2. Хуманитарни науки, на професионално 

направление 2.1.  Филология (немски език – приложно езикознание). 

След запознаване с представените в конкурса материали и научни трудове,  анализ на 

тяхната значимост и съдържащи се в тях научни, научно-приложни и приложни приноси, 

смятам, че кандидатът Гергана Фъркова-Ангелова не може да изпълни всички изисквания за 

присъждане на академичната длъжност „доцент“, посочени изрично в ЗРАСРБ, и в 

Правилника за неговото прилагане, както и в Правилника за условията и реда за придобиване 

на научни степени и заемане на академични длъжности в СУ „Св. Климент Охридски”.  

Поради гореизложеното, не мога да подкрепя кандидатурата на Гергана Фъркова за 

заемане на академичната длъжност „доцент“ в обявения конкурс в Катедра „Западни езици“ 

на ФКНФ на СУ „Св.Климент Охридски“ и гласувам отрицателно за избирането й на 

академичната длъжност „доцент“ в СУ „Св.Климент Охридски“ в област на висше 

образование 2. Хуманитарни науки, на професионално направление 2.1. Филология (немски 

език – приложно езикознание). 

 

 

Гр.София,  22.11. 2018 г.   Изготвил становището: 

(проф. д.юн. Надя Бояджиева) 


