СТАНОВИЩЕ
от Цветан Първанов Давидков (проф. д.с.н.), член на научно жури
на основание Заповед РД 38-673/03.11.2017 г. на Ректора на
Софийския университет „Свети Климент Охридски“
Обект на становището е дисертационния труд ЗАВИСИМОСТ МЕЖДУ
СОЦИАЛЕН ПРОИЗХОД И УСПЕШНА УПРАВЛЕНСКА КАРИЕРА на
кандидата Диана Божидарова Костова – редовен докторант към
катедра „Стопанско управление“; научен ръководител – професор др Анастасия Бънкова.
Г-жа Диана Костова е редовен докторант към катедра СТОПАНСКО
УПРАВЛЕНИЕ.

Тя

е

изпълнила в пълен обем плана

за

индивидуално обучение. След успешна вътрешна защита, е открита
процедура за официална защита.
Оценявам положително дисертационния труд – той отговаря на
изискванията за присъждане на кандидата на образователната и
научна степен ДОКТОР (по посоченото професионално направление
и специалност). Конкретните аргументи в полза на тази оценка са:
 Темата е актуална, изследването - своевременно; само по себе
си изследването на връзката между социалния произход и
професионалната кариера не са новост, но изследването им в
конкретни икономически и социално-културни условия винаги е

актуална задача. Получените резултати, освен научен и
образователен характер, са полезни за обосноваването на
различни социално значими политики и решения.
 Основни ключове за разбиране и концептуализиране на
дисертационния текст са: социален произход / социално
възпроизводство (П. Бурдийо) / професионална кариера /
професионален успех (обективен, субективен) / диференциации
– пол / класов индекс и др. Налице е концептуален модел
(автореферат, с. 10), въз основа на който е изградена и може
да се проследи изследователската стратегия.
 Качеството на работата, извършена от кандидата (запознаване
с и обзор на информационни източници; обосноваване на
конкретна изследователска парадигма; набиране и обработване
на данни; аналитична и интерпретационна работа и др.) следва
да се оцени положително. Налице е интелигентна реализация
на всички основни задачи, които изграждат гръбнака на един
дисертационен труд.
 Текстът е написан културно; авторката работи с подплатено
самочувствие.
 Представеният резултат показва, че г-жа Диана Костова умее да
работи самостоятелно в полето на научното дирене и може да
се развива като учен / изследовател.1
Научните приноси могат да бъдат приети и защитени. Приносите
могат да се категоризират така: ново знание2; нови факти, чрез
които се проверяват вече съществуващи теоретични конструкти;
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Това е една от най-важните цели на докторантурата.
Проверени хипотези.

развитие на методология и методика за изследване на отношението
социален произход -професионален успех.
Авторефератът дава добра представа за цялостното съдържание
на дисертационния труд. Ключовите компоненти, които задават
съдържателните и структурни аспекти на труда, са откроени ясно.
Публикациите на авторката (3 броя) представят значими резултати
от нейния труд и са достатъчни (покриват изискванията) за успешно
приключване на процедурата. Публикувани са в подходящи издания.
Резултатите надхвърлят публикуваното – препоръчвам на г. Диана
Костова да подготви / публикува още текстове, които ще представят
по-цялостно ценното в получените резултати (по възможност – в
издания с по-високи изисквания / претенции).
Препоръки. Всеки текст може да бъде подобряван (оценяваният –
също).
 Текстът би спечелил ако се засили критично-дискусионният му
патос – и при обсъждане на направеното досега; и при
дефинирането и мотивирането на теза / хипотези; и при
обговарянето / анализа на получените резултати.3
 Текстът на дисертационния труд (и автореферата) могат да
бъдат подобрени езиково и стилистично. Това е видно още в
заглавието – допускам, че на добър български език то би
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Да се виждат „неща“ зад очевидното е стъпка към разширяване и задълбочаване на тъканта / контекста
на научното дирене.

изглеждало така: ЗАВИСИМОСТ МЕЖДУ СОЦИАЛНИЯ ПРОИЗХОД
И УСПЕШНАТА УПРАВЛЕНСКА КАРИЕРА.4
 Върху корицата на автореферата отсъстват професионалното
направление и специалността (те присъстват върху корицата на
дисертационния труд, но това не е достатъчно).
Възможни са – несъмнено – и други подобрения.
Казаното ми дава основание да направя извода, че представеният от
г-жа Диана Костова труд отговаря на всички изисквания за ЗРАСРБ,
Правилника за неговото приложение и вътрешните правила на
Софийския университет. Ще гласувам ЗА присъждане на кандидата
на образователната и научна степен ДОКТОР по професионално
направление

3.7

Администрация

и

управление

(Социално

управление).
София, 26 ноември 2017 г.
Подпис:
(проф. д.с.н. Цветан Давидков)
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Усетът към правилния български език е много-много необходим за колегите, които работят интензивно
и с чужди езици.

