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                         СТАНОВИЩ Е 

         От проф. д-р Снежанка Грозданова, член на научно жури по заповед РД38-107/06.03.2014 на 
Ректора на СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ «СВЕТИ КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ»,  СТОПАНСКИ ФАКУЛТЕТ,   ВЪВ 

връзка със защитата на УАЕЛ МУССАЕД КАЛАФ ХАМАДА, Кувейт, редовен докторант в 
Стопанския факултет по професионално направление 3.7 Администрация и управление 
(Социално управление), за присъждане на образователна и научна степен «Доктор». 

          Тема на дисертацията: „Управленската компетентност и кариера на медицинските сестри             
в глобализиращия се свят – научно изследване, проведено за Кувейт“ 

   Научен ръководител: Проф. Д–р  Анастасия Бънкова. 

Относно: научната, научно-приложната и професионално-академичната дейност и продукция 

на кандидата. 

I.  Обща оценка на кандидата. 

 Авторът на дисертационния труд г-н Уаел Хамада е редовен докторант  в Стопанския 
факултет на СУ. От 2005 г. работи в Института за медицински сестри, Кувейт, на длъжност 
«Обучител на медицински сестри», а от 2009 год. и до сега е «старши мениджър» в Тренинг 
отдела в Института за медицински сестри, Кувейт.  Занимава  се с практическо обучение на 
медицински сестри в държавния Институт за медицински сестри, изготвя планове за тяхното 
практическо обучение, провежда контрол на качеството на учебния процес и на преподаването на 
практичеки умения на студентите.  
            Уаел Хамада е автор на научни доклади на теми, свързани с дисертационния му труд в пет 
научни конференции в Кувейт. Уаел Хамада е Президент на Асоциацията на медицинските 
сестри в Кувейт в периода 2001-2003 г., член е на Факултетния съвет на Института. Участва в 
редица хуманитарни инициативи като обучава в курсове по «Предоставяне на първа помощ» и 
«Защита от химически и ядрени оръжия». Прилага редица иновативни подходи както в 
изследователската си, така и в учебната си дейност. 
 
II. Оценка  на   научните и   практически   резултати    и   приноси   на дисертацията. 

      Предложеният дисертационен труд е самостоятелно проучване с теоретична и практико-
приложна насоченост. Основните предимства на представената научна разработка могат да се 
обобщят така: 

1. Представлява първо по рода си изследване в държавата Кувейт, едно от малкото за 
Близкия Изток. Направено е задълбочено изследване на системата на здравеопазването 
в страната и са систематизирани проблемите на медицинските сестри на управленски 
позиции  в контекста на глобализиращия се свят.  

2. Направена е връзката на  системата на образование и квалификация на медицинските 
сестри в Кувейт на фона на относително краткото историческо развитие на системата 
на здравеопазване в страната. Обвързани са нарастващите отговорности на 
медицинските сестри, основани на разнообразяването на ролите им в системата и 
необходимите за доброто им изпълнение компетентности. 
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3. Обобщена е информация за състоянието и проблемите по отношение на 

квалификацията и кариерите на медицинските сестри, участието им  в управлението, 
удовлетворението им от труда, организацията и факторите, които ги обуславят, в 
държавата Кувейт. Това е съществено за хората, които се занимават с 
усъвършенстване на образованието и с изграждането на системата на здравеопазване. 

 
4. Систематизирани са проблемите, които съпътстват твърде динамичното развитие на 

професията на медицинската сестра и необходимостта от съвременна управленска 
квалификация на медицинските сестри в страната и в глобализиращия се свят. 
Посочват се пътища за тяхното решаване. 
 

5. Откроени са предпоставките за конфликт между  кувейтските медицински сестри  пред 
сестрите с чуждестранен произход при наемането им на ръководни позиции  в 
кувейтските медицински организации. Изследван е социалният аспект на този проблем. 
Фокусът върху този назряващ конфликт определя голямото значение на авторското 
изследване върху националната политика в тази особено значима област на политиката 
на страната. 

6. Изследването може да бъде сериозно основание за усъвършенстването на системата на 
здравеопазването в Кувейт и по-специално - на системата за образование и 
квалификация в страната, за обогатяване и разнообразяване на възможностите за 
кариера на медицинските сестри на управленски позиции. 

7. Оценявам обективността на направените в дисертацията изводи, получените в нея 
резултати и направените препоръки. Получените на емпирично равнище резултати и 
изводите, направени въз основа на техния анализ са полезни за социалната практика и 
имат принос при разкриването на механизмите на влияние на работата на хората  
върху подобрението на процесите в образованието и в здравеопазването. 

8.  Потвърждавам приносните моменти на  дисертационния труд, посочени в 
автореферата . Дисертационният труд  отговаря на  изискванията за този вид научни 
разработки. 

     III. Критични бележки и препоръки. 

     Тъй като Уаел Хамадах е провел редица изследвания на проблемите, които стоят в нашето 
съвремие пред квалификацията и кариерата на медицинските сестри в Кувейт, като се отчитат 
факторите на вътрешната и  външна микро и макро среда, мога да  препоръчам, да се опита да 
обобщи резултатите от изследванията си в един практически труд, който ще бъде полезен не само 
за медицинските сестри на управленска позиция, но и за развитие на  системата на здравеопазване 
в страната.  

IV. Заключение  

                  Като се има предвид изложеното по-горе, моята оценка за кандидата е положителна и аз с                 
убеждение подкрепям присъждането на образователна и научна степен «Доктор» на Уаел 
Хамадах. 

Член на журито:  

             23 април 2014 г.                  / проф. д-р Снежанка Грозданова/ 


