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С Т А Н О В И Щ Е 
 

От: доц. д-р Миланка Славова 

 Катедра „МИО“ УНСС 

            „Световно стопанство и МИО“ 

 

Относно: дисертационен труд за присъждане на образователна и научна степен 

„доктор“ по професионално направление 3.8. Икономика „Икономика и 

управление по отрасли – публичен сектор“. 

 

Автор на дисертационния труд: Петър Иванов Иванов 

Тема на дисертационния труд: “Съвременни модели на университетско 

управление в контекста на общностните политики” 

 

Основание за представяне на становището: участие в състава на научното жури по 

защита на дисертационния труд съгласно Заповед № РД 38-738/ от 22.12.2015 г. на 

Ректора на СУ. 

 

1. Информация за дисертанта 

 

Докторантът е обучаван по докторска програма към Стопанския факултет на СУ 

„Св. Климент Охридски“ по професионално направление 3.8. Икономика „Икономика и 

управление по отрасли – публичен сектор“. Обучението е осъществено във форма 

самостоятелна подготовка.  

 

2. Обща характеристика на представения дисертационен труд 

Дисертационният труд на Петър Иванов Иванов е с обем от 115 стандартни 

страници. Структурата включва увод, изложение в три глави, заключение и 

библиография. В използваната литература  са посочени различни източници, които 
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представляват монографии, студии, статии, документи на ЕС, доклади, анализи и други 

публикации на международни организации, както и на българската НАОА. 

Преобладаващата част от публикациите е на английски език. 

Избраната тема на дисертацията е актуална за управлението на висшето 

образование в България в условията на задълбочаването на демографските проблеми, 

ограничените финансови ресурси  и желанието на много млади хора да придобият 

образователно-квалификационни степени извън страната.  Дисертацията има ясно 

формулиран изследователски проблем, теза, цел, обект, предмет и задачи, които 

изискват научно изследване.  

 

3. Оценка на получените научни и научно-приложни резултати 

От изложението относно тенденциите във висшето образование може да се 

направи изводът, че докторантът  познава добре основни изследвания  в тази област, 

съвременните разбирания на институциите на ЕС за необходимостта и областите за 

модернизиране на висшето образование. Той показва умения да обобщава и да 

систематизира значителен обем информация, да сравнява общите тенденции с 

реалностите в България, критично да осмисля противоречията в съществуващите 

управленски механизми (например системата за оценка на качеството чрез 

рейтинговата система и акредитация на висшите училища) и връзката им с 

финансирането. Докторантът е направил много добър опит да представи основните 

бизнес модела на съвременните висши училища и университети. 

Постижение на автора е анализът на висшето образование в страната. Той е 

представил основните инструменти на държавното управление и проблемите, свързани 

с тях. Изследвани са източниците на финансиране като докторантът отделя значително 

внимание на допълнителните източници на финансиране чрез оперативните програми. 

Направил е верни изводи  за нарасналия капацитет на българските университети да 

управляват проекти. 

Изложението в трета глава дава основание да се твърди, че докторантът умее да 

прилага теоретичните познания към конкретен проблем и да развива научното знание. 

Той може правилно да интерпретира резултатите от научните изследвания и да ги 

представя в логичен порядък, разбираемо, обосновано и прецизно. В тази част на 

дисертацията докторантът е  използвал сравнителен анализ при оценката на 

управлението на българските университети. Обобщил е значителен обем информация, 
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която се съдържа в докладите за акредитация и в това отношение изследването му е 

интересно и оригинално. Към събраната информация е приложил модели на ОИСР за 

иновативността и е направил убедителни изводи за състоянието на българските 

университети. В научното изследване той е направил критична оценка за това в каква 

степен заложените критерии от НАОА действително могат да представят системите за 

управление на университетите. Например докторантът е отбелязал правилно, че в 

критерия за иновативност се изисква оценката за иновативна култура да се прави чрез 

броя научни публикации, което не е адекватен измерител.  

Докторантът е формулирал изводи и препоръки както към държавното 

управление, така и на равнище университет. Направил е също така добър опит да 

предложи модел за управление на университет въз основа на определените в теорията 

модели и практиката на управление  на българското висше образование.  

Научният апарат на дисертацията е много добър, идеите са аргументирани ясно 

и липсват логически противоречия. С конкретни препратки са указани източниците, 

които докторантът е използвал. Стилът на разработката и използването на научната 

терминология са много добри. Оформлението на работата представя убедително 

направените изводи от изследването.  

 

4. Оценка на научните и научно-приложни приноси 

Дисертационният труд на Петър Иванов съдържа научно-приложни приноси, 

които обогатяват науката и практиката. Те могат да се определят в две области: 

 Допълнение към съществуващата теория и методология, което повишава 

нейната валидност. Изследването допринася за по-доброто изясняване на ефектите от 

структурните инструменти върху развитието на университетите и изграждането на 

управленски капацитет. 

 Приложение на съществуваща теория и методология за анализ на 

конкретни икономически проблеми с формулирани изводи и препоръки за 

управленската практика. Към този принос могат да се отнесат примерните  мерки за 

усъвършенстването на моделите за университетско управление и предложеният 

пилотен модел за управление на университетите в България. 

 

5. Оценка на публикациите по дисертацията 
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Докторантът Петър Иванов има четири публикации в научни издания, от които 

три самостоятелно и една в съавторство. Една от публикациите е на английски език. 

Всички публикации са по проблемите, които са изследвани в дисертационния труд.. 

 

6. Оценка на автореферата 

Представеният автореферат е с обем 39 страници. Той отразява пълно и 

коректно структурата и съдържанието на дисертационния труд. 

 

7.  Критични бележки, препоръки и въпроси 

 

При оценката на управлението на университетите докторантът би могъл  да 

включи по-подробно проблемът за връзката на бизнеса с образованието и 

въздействието й върху управлението на университетите. В много случаи в момента 

представителите на бизнеса са в позиция на „недоволни потребители“ без да са готови 

да подпомогнат процеса на обучение чрез различни форми. Това взаимодействие би 

могло да се изследва по отношение на разработването на стратегия на университетите, 

финансово управление, качество, иновации и др. 

Друг важен проблем на развитието на образованието и неговото управление са 

проблемите на валидирането на знанията, придобити извън университета, което 

придобива все по-голямо значение при развитието на нови видове професии. 

Валидирането на знания би следвало да се разглежда като важна функция на 

университетите и като част от предлагането на определени образователно-

квалификационни степени. 

В дисертацията би могло да се даде по-ясна оценка в каква степен използваните 

средства от структурните фондове са допринесли за устойчивото модернизиране на 

университетите, за промяна на техния бизнес модел и управление.. 

По-ясно биха могли да  се очертаят също така пътищата за преход от 

традиционните модели на управление, които преобладават в страната, към иновативни 

модели на управление. 

 

8. Заключение 

 

Дисертационният труд на тема “Съвременни модели на университетско 

управление в контекста на общностните политики” представлява актуално и 

задълбочено изследване на съвременните модели на университетско управление в 
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България.  Въз основа на посочените достойнства и конкретните научни приноси 

давам положителна оценка на дисертационния труд и подкрепям присъждането 

на образователната и научна степен „доктор” на Петър Иванов Иванов по 

професионално направление 3.8.Икономика „Икономика и управление по отрасли 

– публичен сектор“. 

 

 

24.02.2016 г.         

гр. София        доц. д-р М.Славова 

     

 


