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С Т А Н О В И Щ Е 

от  проф. д-р Анастасия Миланова Бънкова 
член на научно жури за защита на дисертационен труд на тема 

„У пра вл е нска та  к ом пете н тн ос т  и  к ар иер а  на  
м еди ци нс ки те  сест р и в  гл об ал из ир а щия се  св ят -  науч н о 

изсл е два не ,  п р ове де н о за  К уве йт” 
 за присъждане на образователната и научната степен „доктор” на Уеал 

Муссаед Калаф Хамадах, докторант на Стопански факултет, СУ „Св. Кл. 
Охридски”, професионално направление 3.7. „Администрация и 

управление”, която ще се проведе на 27 март 2014 год. 
 

I. Обща оценка на кандидата. 

 Познавам кандидата като преподавател в Стопанския факултет на 

Софийски университет в магистърската програма, която той завърши 

успешно и като негов научен ръководител при разработването на 

дисертационния труд. Уеал Хамадах е завършил медицинска специалност в 

Кувейтския университет, магистърска степен по бизнес администрация в 

Софийския университет, има дългосрочни специализации в САЩ. 

Трудовата му биография е свързана с ръководна позиция в Асоциацията на 

медицинските сестри в Кувейт, участие в множество хуманитарни мисии в 

горещи точки на света и преподавателска дейност в колеж в Кувейт, където 

преподава главно здравен мениджмънт. Той е интелигентен и креативен, 

работи системно върху усъвършенстването си  и професионалното си 

развитие. По време на докторантурата той работи  върху дисертацията си с 

желание, организира правилно времето си, положи големи усилия в 

издирването и осмислянето на необходимата по темата литература, показа 

креативност и умения за систематична научно-изследователска работа. Той 

подготви статии и доклади по темата на дисертацията, с които се представи 

на международни конференции, през цялото време работеше във 

взаимодействие с администрацията в Кувейт, работеща в сферата на 

здравеопазването, представи й резултатите от изследването си. По време 

на докторантурата Уеал Хамадах изпълни успешно плана за обучение и 
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положи успешно необходимите изпити. Той представи в срок дисертацията 

си и мина успешно през първа вътрешна защита. За съжаление, поради 

различни причини (лични и служебни ангажименти), окончателното й 

представяне се проточи във времето.  

II. Оценка на дисертационния труд. 

Дисертационният труд се състои от четири глави (въведение, цели и 

основни хипотези, литературно проучване, проучване на състоянието и 

проблемите пред системата на здравеопазване в Кувейт, по-специално 

занимаваща се с медицинските сестри, техните проблеми, квалификация и 

кариери, теренно изследване, проведено сред медицински сестри на 

ръководна позиция в Кувейт, анализи,  изводи и препоръки въз основа на 

направеното изследване). Работата е изложена на  267 страници, от които 

259 страници основен текст и  7 страници  приложения. Литературната 

справка съдържа 138 източника. 

 На дисертационния труд  може да се даде следната оценка: 

a. Актуалност на темата. 

 Темата на дисертационния труд е актуална, важна за теорията и 

управленската практика. Професията на медицинската сестра (брат) 

преживя, може би най-драстични промени в кратък исторически период. От 

помощник, често обучен от самия лекар, без ясно очертано поле на лична 

отговорност, през последователно увеличаване на изискванията към 

квалификацията, сферите на компетентност. Днес вече медицинските 

сестри не само че имат висше образование, но получават магистърски и 

докторски степени. Независимо от доста високите изисквания към знания в 

различни области, които трябва да има медицинската сестра, днес все още 

нейният труд не е оценен по достойнство. Появиха се и нови възможности 

за кариера на медицинските сестри, включително на управленски позиции. 

В условията на глобализация медицинските сестри имат възможност 
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опортюнистично да градят своята кариера, което води до различни 

последствия в отделните държави. Всичко това налага често 

пренебрегваните в миналото изследвания на този феномен, да намерят 

своето място с оглед осигуряване на управленски решения, основаващи се 

на знание за ситуацията. Г-н Уеал Хамадах установи липсата на 

необходими за арабския свят изследвания на посочените проблеми и избра 

темата  на дисертационния труд, като постави акцент върху ситуацията в 

Кувейт. 

b. Яснота на цели и хипотези. 

 Авторът е формулирал ясно целите, задачите, предмета и обекта на 

изследването. Той е извел хипотезите, подлежащи на изследване в 

дисертационния труд. Той е посочил ограниченията при изследването и е 

очертал бъдещи проблеми на изследване. Самото изследване има две части 

– документално и въз основа на дълбочинни  интервюта на ръководни 

кадри в системата на здравеопазването в Кувейт и теренно изследване, 

проведено в държавни и частни болници в Кувейт със сестри на ръководна 

позиция. 

c. Оценка на структурата на дисертационния труд. 

 Дисертационният труд е добре структуриран.  

d. Съдържателна оценка на дисертационния труд. 

   След като прави обстоятелствен литературен обзор, включително 

аргументира защо и към какъв тип изследвания се ориентира, авторът 

последователно прави документално изследване на системата, която се 

занимава с квалификацията (вкл. управленската квалификация) на 

медицинските сестри в Кувейт, подкрепяйки го с дълбочинни интервюта на 

хора на ръководни позиции в нея, провежда теренно изследване, за да 

разкрие връзката главно между квалификация, кариера и удовлетворение 

от труда на медицинските сестри в Кувейт. Авторът е разработил модел на 
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независимите и зависимите променливи в случая и е изказал хипотези за 

връзките между тях, които по-нататък изследва. Той прави изводи и 

препоръки, с които запознава ръководните  органи в сферата, за да могат те 

да станат основа на бъдещи управленски решения. 

e. Оценка на приносния характер на дисертационния труд. 

 Приемам формулираните от автора приноси, а именно:  

1. Обогатява почти липсващите изследвания за промените в професията 

на медицинските сестри в глобализиращия се свят и изискванията към 

тяхната квалификация в него.  

2.  Представлява първо по рода си изследване в държавата Кувейт, едно от 

малкото за Близкия Изток. 

3. Прави обзор на, макар и малкото, изследвания в избраната област в 

арабския свят. 

4. Предоставя информация за състоянието и проблемите на новата 

ситуация по отношение на квалификацията и кариерите, участието в 

управлението, удовлетворението от труда, организацията и факторите, 

които ги обуславят, в държавата Кувейт, на онези, които се занимават с 

образование и изграждане на здравеопазната система. 

5. Разработва инструмент (апарат) за изследване, който би могъл да се 

използва в рамките на едно продължаващо изследване, с оглед събиране на 

информация за тенденциите и реализацията им в развитието на професията 

на медицинската сестра и поставяне на управленските решения в тази 

област на основата на знание.  

6. Описана е системата на образование и квалификация на медицинските 

сестри в Кувейт на фона на относително краткото историческо развитие на 

системата на здравеопазване в тази страна. Обвързани са динамично 

нарастващите отговорности на медицинските сестри, основани на 

разнообразяването на ролите на медицинските сестри в тази система, и 

необходимите за доброто им изпълнение компетентности. 
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III. Критични бележки и препоръки. 

  Текстът на дисертацията (въпреки положените усилия от страна на 

докторанта за подобрение) все още се нуждае от избягване на известни 

повторенията в някои анализи, което го обременява. 

  До известна степен отделните глави имат самостоятелно значение. Би 

било по-добре за дисертационния труд, ако частите му се интегрират по-

добре в едно цяло. 

  Добре е авторът да продължи не само направеното досега, за да 

проследи някои тенденции, които ще се разпознаят във времето, но и да 

разшири изследването по посока на възможните нови кариери за 

медицинските сестри – появяват ли се в Кувейт и защо, в какво се 

изразяват, или нямат място и защо. Добре е, във връзка и с 

професионалната изява на кандидата, да продължи да работи върху 

изясняване на онова, което медицинските сестри в Кувейт трябва да 

притежават като управленска компетентност на фона на възможностите и 

изискванията на съвременността и бъдещето към тази професия. 

IV. Заключение. 

Въз основа на изложените аргументи и независимо от направените 

бележки аз давам положителна оценка на работата на кандидата и 

препоръчвам с убеждение присъждането на г-н Уеал Моссеад Калаф 

Хамадах на образователната и научната степен доктор. 

 

        Член на журито: A.  Bankova 

               /проф. д-р Анастасия Бънкова/ 

Дата: 16 април 2014 

София 


