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I. Обща характеристика на дисертационния труд 
      Представеният за рецензиране дисертационен труд е с общ обем на 
текстовата част – 174 стр. В него са включени въведение, три глави, 
заключение, информационни ресурси и 6 приложения. Използваните 
информационни ресурси са 45 на кирилица, 102 на латиница и 7 
Интернет сайтове. 
      Всяко едно дисертационно изследване се концептуализира чрез 
постановката на научните теории; аргументираността на темата и 
нейната практико-приложна стойност; изследователската програма; 
прецизния „поглед” на научния ръководител и други проекции, 
свързани с общата стратегия на автора му. Тази констатация ми дава 
основание да направя заключението, че в структурно и съдържателно 
отношение предложената от Н. Братанов схема на разработката, 
отговаря на изискванията за придобиване на научна и образователна 
степен „доктор”. Дисертационното изследване се отличава със своята 
научна прецизност и езиковата точност. Подчертавам тези факти 
защото проблематиката, посветена на съвременната университетска 
наука и висше образование се превръща в стратегически приоритет на 
българското общество и образователна политика. Евроинтеграцията в 
сферата на висшето образование се позиционира в няколко ключови 
позиции, които пространно се анализират от автора на дисертационния 
труд, за да се „вградят” в общата рамка за приоритетите на висшето 
образование в европейското образователно и изследователско 
пространство.  
        Глобализацията като сложно социално и икономическо явление, 
очертава нови тенденции при формирането на идейните платформи на 
съвременното университетско образование в България. Логично и 
естествено е да се очертае авторовия мотив за анализиране на редица 
конструктивни решения и модели, очертани  в периметъра на първата и 
втората глава на разработката: разглеждане на педагогическите понятия 



в контекста на темата; описателна характеристика на основните етапи и 
форми в управлението на европейските университети; подробен 
коментар за университетското образование и университетската 
идентичност в България. 
        Усещането за определена рефлексивност на автора на 
дисертационния труд към разглежданите проблеми, независимо от 
многоаспектността и сложността на научната територия, са 
доказателство за неговите професионални компетенции. Това е 
благоприятна стартова позиция, която „отваря” широко поле в 
пространните страници на разработката за аналитичното представяне на 
следните проблеми: глобализацията и нейното отражение върху 
управлението на университетската институция; стратегическото 
планиране на висшето образование; националните политики в сферата 
на висшето образование; пазарните механизми и условия за развитие 
университетите. 
 
I. Съдържателни измерения на дисертационния труд 

             В дисертационния труд са изложени богати факти и доказателствен 
материал за      съвременното състояние и тенденции в развитието на 
университетското образование по света. Извършва се преглед, който 
представлява и своеобразна диагноза за съвременното състояние на 
българското висше образование. 

        Определено може да се направи констатацията, че докторанта 
извежда научните си резултати благодарение на опита и познанията, 
които е натрупал в професионалното си утвърждаване. Тази 
констатация е „приложен инструмент” в изследователската стратегия, 
очертана в дисертационния труд.  Приемам и използваната научна 
лексика за осъзнат изследователски мотив, за да се открие по-богата 
гама от научни изводи и резултати в такава сложна територия, каквато е 
глобализацията и нейното отражение в управлението на 
университетската институция.  По наше мнение мисловната проекция 
на докторанта е перспективно насочена към конкретни приоритетни 
области и университетски практики. 
         Възприет е и традиционният подход - логическата връзка и 
зависимост между теоретическата част (първа и втора глава) и 
практико-приложната (емпиричната), за да се реализират целта и 
задачите на изследването. В трета глава се представят съдържателните, 
теоретичните и методологическите основи на изследването.  То се 
характеризира със своята обективност, относителна цялостност и 
завършеност. Методиката и инструментариума допълват впечатленията 
за обоснована изследователска програма. С нея се показва логиката, 
процедурните и организационните предпоставки за реализиране на 
изследването. 



      Разбира се във всяка изследователска постановка има известен риск 
и затруднения, предопределени от намеренията на автора да постави 
във фокус най-важните въпроси от  разглежданата проблематика. Тези 
желания се предопределят и от сложността на обекта и предмета на 
изследването, от реалната възможност да се планира по-богат набор от 
емпирични методи. В настоящето проучване освен теоретичните са 
използвани полусвободното интервю и анкетата. В процедурен и 
организационен план изпъкват: двата етапа на емпиричното изследване; 
подходящият обхват на изследователския терен – 136 преподаватели от 
десет български университета; използваните методи на статистически 
анализ. Количественият и качественият анализ от изследването са 
представени в тяхната оптимална мяра и зависимост, за да се предложи 
модел за стратегическо управление на университета. 
        Авторефератът по своите общи представителни страни, отговаря 
на формата на дисертационния труд. Н. Братанов е предложил  9 
публикации по темата. Като цяло те отразяват най-важните проблемни 
области, засегнати в съдържанието на разработката. 
 
II. Научни приноси 
        Научните приноси в настоящия дисертационен труд пряко 
кореспондират с възприетата логико-конструктивна схема. Те са 
обявени в техния оптимален вариант в съответствие с теоретичните 
анализи и обобщения и конкретните емпирични резултати. Правят 
впечатление специфичните приноси: разкриване на пряката връзка 
между приватизацията на университетите и глобализацията, 
обосноваване функцията на университетите в условията на бизнес 
средата.  
 
III. Бележки и препоръки 

              Препоръките са свързани с предстоящите научни намерения на 
автора на дисертационния труд. Широкият спектър от научни интереси на 
Н. Братанов може да послужи като база  за разработване на актуални и 
перспективни научни области, свързани с стратегическото управление на 
българските университети. Желателно е включването на по-богата гама от 
емпирични методи в едно по-цялостно бъдещо изследване. Възможно е 
резултатите от настоящото проучване да получат представителност в 
монографичен труд. 
      Желая да поставя следния въпрос към автора на дисертационния труд. 
Кои от  посочените проблемни области на съвременното университетско 
образование в България се нуждаят от по-детайлно и приоритетно научно 
изследване? В кратък и резюмиран вид те са следните: автономията и 
управлението; структурата на висшето образование; средствата и 



финансирането; конкурентността;  преподавателският състав, броят на 
студентите. 
 
Общо заключение:  
       Рецензираният дисертационен труд притежава качествата на актуално 
и задълбочено теоретико-приложно изследване. Това ми дава основание да 
предложа на уважаемото научно жури да присъди на Начко Братанов 
Братанов научна и образователна степен „доктор” по професионално 
направление 1.2. Педагогика (Теория на възпитанието и дидактика). 
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