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СТАНОВИЩЕ 

От проф. проф. д-р Павел Георгиев Павлов  

 

Относно: дисертационен труд на тема: „Съвременни модели на университетско 

управление в контекста на общностните политики” за получаване на образователната и 

научна степен „доктор” в Професионално направление 3.8 „Икономика” (Икономика и 

управление на отраслите – публичен сектор) 

Автор: Петър Иванов, докторант от катедра „Икономика и управление по отрасли” на 

Стопански факултет на Софийски университет „ Св. Климент Охридски” 

Научен ръководител: Проф. д-р Албена Вуцова 

Настоящото становище е изготвено въз основа на: Заповед № РД 38-738/22.12.2015 

г. на Ректора на СУ „Св. Климент Охридски”; представени от докторанта дисертационен 

труд, автореферат, справка за приносите в дисертационния труд, публикации по темата на 

дисертационния труд. 

 

I. ОБЩА ХАРАКТЕРИСТИКА И ОЦЕНКА НА ДИСЕРТАЦИОННИЯ ТРУД 

В дисертационния труд са разгледани актуални, и въпреки непрекъснатите реформи, 

все още нерешени проблеми на управлението на висшето образование в Република 

България и неговото значение за постигане на устойчив растеж.  

В съответствие с това дисертационният труд е насочен към идентифициране на 

съвременни модели на управление на висши училища, отговарящи на съвременните 

тенденции в развитието на висшето образование в европейски и световен мащаб. 

Приложението на тези модели в Република България би подпомогнало модернизирането 

на висшето образование в съответствие с общностните политики на ЕС и би задълбочило 

интегритета на българските висши училища в системата на Европейското пространство за 

висше образование.   

Дисертационният труд е с обем 115 страници, със структура от увод, изложение в 

три глави, заключение, списък с използвана литература. Списъкът с литературните 

източници се състои от 76 заглавия на български и английски език.  
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Докторантът демонстрира висока степен на познание на изследвания проблем, 

произтичащ от сериозни бариери, с които се сблъсква чуждестранния и българския опит 

при управление на висшето образование.  

Използването на литературата по темата свидетелства за умението на автора да 

анализира съществуващи концепции и практически подходи, да систематизира основни 

идеи на други автори, да представя своята теза и да разкрива перспективите за бъдещи 

изследвания и практически приложения. 

В увода докторантът внася обосновка на мотивацията за избор на проблематиката 

като извежда ключови предизвикателства пред българските университети, свързани с 

необходимостта от задълбочаване на тяхната специализация и повишаване на 

конкурентоспособността им, увеличаване дела на качествени научни изследвания, 

създаване и развитие на капацитет за стратегическо управление, за трансфера на знания, 

за разширяване на партньорството с бизнеса и участието в местните икономики. 

Дефинирани са целта, изследователските задачи и тезата на дисертацията. 

Определени са обектът и предметът на изследването. Посочени са обхватът на 

изследваната проблематика и използваният научен инструментариум. Не са посочени 

ограниченията, които си поставя докторанта.  

Структурата на изследването е съобразена с поставената цел и защитаваната теза.  

В заключението, макар и твърде кратко, са обобщени по-съществените резултати, 

постигнати от докторанта. 

Авторефератът представя основните части на дисертацията. По проблемите на 

дисертационния труд докторантът има четири научни публикации, където се 

интерпретират проблеми разработени в труда.  

В своята цялост дисертационното изследване има практико-приложен характер.  

 

II. ОЦЕНКА НА РЕЗУЛТАТИТЕ И ПРИНОСИТЕ НА ДОКТОРАНТА 

В процеса на доказване на авторовата теза докторантът постига резултати с 

приносен характер, като по съществени от които могат да се откроят:  

1. Изведени са ефекти от прилагането на структурните инструменти в сферата на 

висшето образование в Република България. Въздействието на общностните 
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политики е оценено чрез анализ на емпирични данни за прилагането на 

политиките за модернизиране на висшето образование.  

2. Обоснована е необходимостта от: създаване на нов тип административен 

капацитет и предприемачески умения в академичните среди; изграждане на 

академични и смесени партньорски мрежи за реализиране на програми в 

областта на висшето образование; разработване на нови учебни курсове с 

пазарна ориентация, вкл. дигитални.  

3. Направени са предложения за трансфер на европейски добри практики в 

управлението на българското висше образование. 

4. Предложен е усъвършенстван модел за управление на висшето образование в 

Република България, базиран върху стратегическо управление, прилагане на 

мениджърски подход и академично предприемчество. 

Приемам съдържателно представените от докторанта приноси, които обаче се 

нуждаят от прецизиране и дори преформулиране. Независимо от това приносите са лично 

дело на докторанта и имат характер на обогатяване на съществуващата теория и практика. 

 

III. ПО-СЪЩЕСТВЕНИ БЕЛЕЖКИ КЪМ ДОКТОРАНТА 

1. Докторантът изявява претенции, че цит: „Дефинираните мерки за 

усъвършенстване на моделите на управление бяха предложени за апробиране 

в пет университета в страната” (стр. 5 от автореферата). От изложението обаче 

не става ясно в кои университети са апробирани резултатите и кои са 

използваните методи за апробация.  

2. Представеният в пар. 2.6 SWOT анализ не е пълнен. 

3. Освен приносите, от прецизиране и преформулиране се нуждаят и 

наименованията на някои от структурните части на изложението. Самата 

структурата също би могла да се подобри като се избегне излишното 

„раздробяване” на многото на брой параграфи и подпараграфи. 

Направените бележки не оказват съществено влияние върху общата ми положителна 

оценка на дисертационния труд. 
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IV. ВЪПРОСИ 

1. Кои методи са използвани за апробация на мерките за усъвършенстване на 

моделите на управление? 

2. Предложеният модел за университетско управление с еднаква степен на 

приложимост ли е за държавните, и съответно за частните университети? 

3. Кои са основните изводи от представения в пар. 2.6 SWOT анализ на 

системата на висшето образование в Република България.? От тази гледна 

точка какви стратегически алтернативи за управлението на висшите 

училища бихте предложили? 

 

V. ЗАКЛЮЧЕНИЕ  

Изложеното до тук ми дава основание да приема дисертационния труд за завършен, 

съгласно изискванията на Закона за развитие на академичния състав в Република 

България и Правилника към него. Предлагам на научното жури да присъди на Петър 

Иванов образователната и научна степен „доктор” в Професионално направление 3.8 

„Икономика” (Икономика и управление по отрасли – публичен сектор). 

 

 

10.02.2016 г.       Изготвил становището: 

гр. Варна      Проф. Д-р Павел Павлов 

 

 


