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СТАНОВИЩЕ 
 

от доктор Галин Борисов Цоков, професор  в Пловдивския университет 
на дисертационен труд за присъждане на образователната и научна степен 'доктор'  

в област на висше образование: 1. Педагогически науки; 
професионално направление: 1.2. Педагогика    

докторска програма   по „Теория на възпитанието и дидактика” 
Автор: Начко Братанов Братанов, 

докторант към катедра “Социална педагогика и социално дело” на ФНПП, СУ „Св. Кл. 
Охридски“ 

Тема: “Глобализацията и управлението на университета в България” 
Научен ръководител: проф. д-р Нели Бояджиева 

 

1. Общо описание на представените материали 
  
 Със заповед на Ректора на СУ „Св. Кл. Охридски“ съм определен за член на научното 
жури за осигуряване на процедура за защита на дисертационен труд на тема 
“Глобализацията и управлението на университета в България” за придобиване на 
образователната и научна степен ‘доктор’ в област на висше образование 1. Педагогически 
науки;професионално направление: 1.2. Педагогика. Автор на дисертационния труд е Начко 
Братанов – докторант към катедра “Социална педагогика и социално дело” на ФНПП, СУ. 

Представеният от Начко Братанов комплект материали на хартиен носител е в 
съответствие с Правилника за развитие на академичния състав на СУ и включва всички 
необходими документи. 

Дисертационният труд е разработен на 180 машинописни страници. Авторът е 
използвал 154 литературни източника. В структурно отношение работата се състои от увод, 
три глави и заключение. 

Докторантът е приложил 9 броя публикации, по темата на дисертацията. 
 
2. Актуалност на тематиката и целесъобразност на поставените цели и задачи 
 
Избраната от докторанта тема е актуална не само за педагогическата теория, но и за 

образователната практика в сферата на висшето образование. Това е така, защото 
проблемите разработени в дисертацията, свързани с особеностите на управлението на 
университетите в условията на глобализация, носят важна информация относно основните 
тенденция в процеса на развитието на съвременното висше образование. Още повече, че 
подходът свързан с използване на компленсен анализ /теоретичен, сравнителен, емпиричен/  
при изясняване на процесите в управлението на българското университетско образование не 
е използван достатъчно в нашата научно-педагогическа литература. В този смисъл 
разработената от Начко Братанов тема е дисертабилна и има своята научна стойност. 

 3. Познаване на проблема 
Докторантът познава много добре състоянието на изследвания проблем в науката, 

оценява критично и творчески литературния материал и прави задълбочен анализ на 
теоретичните постановки.  
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4. Методика на изследването 
Избраната методика на изследване като цяло позволява да се постигане на поставената 

цел и да се получи адекватен отговор на задачите, решавани в дисертационния труд.  

 
5. Характеристика и оценка на дисертационния труд 

 
Като цяло дисертационният труд печели със своите положителни черти, които могат да 

бъдат обобщени в няколко основни момента:  

• Значимост и актуалност на разработения проблем. 
• Задълбоченият, комплексен анализ на управлението на университетското образование в 

съвременния свят. 
• Осъщественият на добро ниво сравнителен анализ на политиките по отношение на 

университетското образование. 
• Реализираното на много добро ниво емпиричното изследване. 
• На основата на добрите теоретичен, сравнителен, количествен и качествен анализи 

осъществени в изследването, авторът формулира значими изводи, свързани с 
изследваната проблематика. 

 
6. Приноси и значимост на разработката за науката и практиката 

 
Научните приноси на дисертационното изследване могат да се сведат до следното: 
● Теоретико-научни приноси 
- Направен е анализ на етапите в развитието на университета от гледна точка на 

глобализацията, като са оценени и коментирани перспективите и проблемите свързани 
със стратегическото управлението в настоящето.; 

- Реализиран е съпоставителен анализ на различни университетски системи за разкриване 
на многообразието в знакови за университетското образование държави. По този начин 
става възможно да се види мястото на България в европейското пространство за 
университетско образование, с което се обогатяват проучванията във висшето 
образование; 

- Изследвани са характерът и ролята на университетското управление, като функция от 
политиката на правителствата в областта на висшето образование. 

• Научно-приложни приноси 
- На основата на направените анализи е предложен структурен модел за стратегическото 
управление на български университет в посока на изпреварващо развитие. Моделът е с 
отворен характер и може да се модифицира съобразно приетата стратегия; 
- Анализираните резултати от изследването са подредени в препоръки и прогнози, които 
могат да бъдат използвани, както при изработването на управленски стратегии, така и при 
стратегическото планиране на дейността на университетите. 

 
7. Преценка на публикациите по дисертационния труд 
 
Докторантът е приложил девет броя публикации – статии в научни списания и 

сборници. Броя, характерът и качеството на публикациите съответстват на изискванията на 
СУ за публична защита на дисертационния труд и в голяма степен отразяват същността и 
постигнатите резултати в дисертационното изследване. 
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8. Автореферат 
 
Съдържанието и качеството на автореферата, отразява точно структурата и основните 

резултати, постигнати в дисертацията 
 

9. Критични забележки и препоръки  
 
Към дисертационния труд могат да се отправят някои бележки и препоръки: 

• Хипотезата е прекалено описателна като формулировка. В този смисъл по-сполучливо 
би било, ако тя се раздели на две или три хипотези.   

• В точка 1.3. „Управлението на университетската институция в условията на 
глобализация“, авторът разглежда проблема за сратегическото управление в 
съвременния университет. Според мен теоретичният анализ в дисертацията би станал 
по-пълен, ако в тази точка бяха разгледани и други модерни направление в управлението 
на университетите – иновационно управление, управление на проекти, управление и 
осигуряване на качеството, управление на организационната култура, анализ на 
организационни модели на академичната институция и др. 

• В структурно отношение дисертационния труд би спечелил, ако във втора глава бе 
обособена отделна точка 2.4. „Основни проблеми, свързани с развитието и управлението 
на българските университети“.  

 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 Дисертационният труд съдържа научни, научно-приложни и приложни резултати, 
които представляват оригинален принос в науката и отговарят на всички изисквания на 
Закона за развитие на академичния състав в Република България (ЗРАСРБ), Правилника за 
прилагане на ЗРАСРБ и правилника на СУ „Св. Климент Охридски“. Дисертационният труд 
показва, че докторантът Начко Братанов притежава задълбочени теоретични знания и 
професионални умения по научна специалност  като демонстрира качества и умения за 
самостоятелно провеждане на научно изследване. 
 Поради гореизложеното, убедено давам своята положителна оценка за проведеното 
изследване, представено от рецензираните по-горе дисертационен труд, автореферат, 
постигнати резултати и приноси, и предлагам на почитаемото научно жури да присъди 
образователната и научна степен ‘доктор’ на Начко Братанов в област на висше 
образование: 1. Педагогически науки; професионално направление: 1.2. Педагогика 
докторска програма по „Теория на възпитанието и дидактика”. 
 
 08.03.2014 г.                                    Изготвил становицето:  
                    (проф. д-р Галин Цоков) 
 
 
 
 
 
 
 


