
   

   ЮГОЗАПАДЕН УНИВЕРСИТЕТ “НЕОФИТ РИЛСКИ”

СТАНОВИЩЕ

От доц. д-р Мария Серафимова, член на научно жури за

заемане на академична длъжност „доцент” по направление  

3.1. Социология, антропология, науки за културата 

(Правна социология), обявен от Института за държавата и

правото, Българска академия на науките 

в  ДВ бр. 31/04 април 2014 г.

Кандидат: Надежда Гецова Йонкова

Когато се запознах с прецизно и старателно подготвената

информация, представена от Надежда  Гецова Йонкова за участие

в  настоящия  конкурс,  в  съзнанието  ми   изникна  теоретичната

схема на френския  социолог  Емил Дюркем.  В произведението

си За разделението на обществения труд1, преди повече от сто и

петдесет  години,  той пише,  че  обществена солидарност,  като

вътрешен факт, като  изцяло морално явление… само по себе си не

се  поддава  на  точно  наблюдение,  нито  –  най-вече  на  мяра.

Според него, за  да  се изследва и анализира  този вътрешен факт

1Дюркем, Е., 2003, За разделението на обществения труд, София.
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е необходимо откриване на външен факт, който го символизира.

Той твърди, че този външен факт, този видим символ е правната

система,  защото   тя  отразява  всички  същностни  форми  на

обществената солидарност. 

Метафорично  казано,  в  своето  интелектуално  и

професионално  развитие  Надежда  Йонкова,  като  че  ли  следва

именно  такава  изследователска  перспектива.  През  годините  тя

преминава  през  полетата  на  социологическата  и  правната

материя, за да улови тяхната специфика,  своеобразие, сложност и

взаимосвързаност. 

На първо място това  се изразява  в  степените на  нейното

интелектуално израстване.  Тя завършва, както следва:

1. РУ „Ангел Кънчев”, Право, 1997 (магистър)

2. ВТУ  „Св.  Св.  Кирил  И  Методий”,  Финанси,  2002

(магистър)

3. Институт За държвата и правото, Правна Социология, 2011

(Доктор)

Надежда Йонкова успешно съчетава преподавателската  с

научно-изследователската  работа.  Тя  е  ръководител  и  член  на

екипа  на  редица  проекти,  тяхната  подготовка,   оценяване  и

финансиране.  Същевременно  като  експерт  е  натрупала  голям

опит по контрола по изпълнението на проекти. 

Кандидатът  участва  в  конкурса   с  монография,   учебно

помагало (колективно),   статии и научни доклади, публикувани в

научни  сборници  и  списания,  част  от  които  са  издадени  на

английски език. 

За мен особен интерес представляват научните материали

от типа: Социология н пола - учебно помагало в съавторство с д-р
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Ивета Якова, 2013, Ун. изд. Бл.;  Областният управител,  2013,

ИДП-БАН, С. - монография; Областен управител (Състав., обща

ред., [Увод] проф. д-р Стефка Наумова, ст.н.с. д-р Ирена Илиева. -

София:  БАН,  Институт  за  правни  науки,  Сборник  обучителни

материали, София, 2009. - с.  259-272;  Когато патологията се

превърне в норма//Социология и икономика, 2012, № 1 – статия.

Това,  разбира  се,  не  омаловажава  значението  на  останалите

публикации. Те са сериозно постижение за д-р Надежда Йонкова

и   свидетелстват  за  професионално  израстване  и  определено

отразяват резултатите от преподавателските и изследователските

й търсения. В тях тя допълва и коментира различни теоретични

парадигми, разисква проблеми, свързани с необходимостта да се

изучават добри европейски практики. Научната й продукция  се

отличава със:

- системност и методичност; 

- собствен стил; 

- аргументирано защитени авторски тези. 

В  качествен  аспект  дейността  на  кандидата  се

характеризира с:

* изискващото  се  научно

равнище, 

* дискусионни  аспекти  и

обосновани изводи;

* комплексен  и  системен

подход в проучвателната дейност;

Прави  впечатление,  че  професионалната  биография  на

участника  в  конкурса  като  експерт,  преподавател,  анализатор  и
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изследовател  отразява  пресечните  точки  между   право,

социология, джендър, девиации, контрол, финанси. 

Съдържателната характеристика на научните трудове на д-р

Надежда Йонкова дават основание за следните изводи и оценки:

* Научната продукция е ориентирана към актуални и

значими проблеми;

* Показана  е  способност  и  умение  да  се

интерпретират  поставените  проблеми, 

*  Намерени  са оригинални  теми  и  проблеми  за

изследване;

* Налице  са  възможности за  реализиране  на

самостоятелни  проучвания  и  съпричастност  към

социологическата проблематика.

Биографичната  характеристика  на  кандидата  отразява

постепенно  успешно  развитие;  последователно  израстване,

съчетано с участие в научни форуми, проекти, преподавателска и

експертна  дейност.  Всичко  това  е  предпоставка  и  условие  за

постижения  в  количествен  и  качествен  аспект  и  основание  за

участие в обявения конкурс. 

Представените  материали  и  документи  отговарят  на

законовите  изисквания  за  участие  в  конкурса.  Справката  за

цитирания   свидетелства,  че  кандидата  е  добре  представен  в

страната  и  отчасти  в  чужбина  чрез  участие  в  международни

конференции и проекти.

Заключение
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Цялостната  оценка  на  кандидата  в  обявения  конкурс  от

Институт за държавата и правото ми дава основание, да заключа,

че е постигнато определено развитие като:

*  Преподавател;

*  Експерт

*  Изследовател;

*  Консултант.

Според мен Надежда Йонкова притежава всички качества за

заемане на академичната длъжност „доцент” в област на висшето

образование  3.  Социални,  стопански  и  правни  науки,

професионално  направление  3.1.  Социология,  антропология  и

науки за културата. Позволявам си да предложа на Научното жури

да гласува да присъждане на  академичната длъжност „доцент”. 

Лично аз ще гласувам с „да”.

25 .07. 2014 г. Рецензент:

София                                                 (доц. д-р Мария Серафимова)
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