
РЕЦЕНЗИЯ 

 

от професор д.с.н. Цветан Първанов Давидков,  

Софийски университет „Свети Климент Охридски“ – Стопански 

факултет; член на научно жури в конкурс за присъждане на 
образователната и научна степен „Доктор”, обявен от СУ „Свети 

Климент Охридски“ 

Относно: Дисертационен труд „Формиране и развитие на 
комуникационни умения на бъдещи мениджъри“ – за присъждане на 
образователната и научна степен „доктор“ по професионално 

направление 3.7. „Администрация и управление“, научна 
специалност „Социално управление”; автор Олимпия Йорданова 

Ведър-Величкова 

Основание за представяне на рецензията: участие в състава на 

научното жури по защита на дисертационния труд, Заповед РД 38-
157/06.03.2015 г. на Ректора на СУ „Св. Климент Охридски“ 

Представеният текст е дисертационно изследване за присъждане на 
образователната и научна степен „Доктор” по професионално 
направление 3.7. Администрация и управление – научна 

специалност „Социално управление”.  

Авторката е докторант на самостоятелна подготовка към катедра 
„Стопанско управление“. Тя е завършила успешно докторантската 
програма и е отчислена с право на защита (Заповед № РД 20-



1870/06.11.2014). Трудът е насочен за официална защита по 
предложение та катедра „Стопанско управление (протокол № 
228/27.01.2015; протокол № 229/17.02.2015) и решение на ФС на 

СТФ (протокол № 2/24.02.2015). 

Г-жа Олимпия Ведър е дългогодишен университетски преподавател, 

със значителен педагогически и дидактически опит. 

Обща характеристика на дисертационния труд. Дисертационният 
труд е посветен актуална и своевременна проблематика – 

изграждане на комуникационни умения у студенти от Стопанския 
факултет като бъдещи мениджъри. Тази насоченост на изследването 
предполага да се изяви необходимостта и реалните параметри на 

съвкупност от комуникационни компетентности, които 
възпитаниците на СтФ ползват в професионалната си дейност и 
развитие. Същевременно – да се рефлектира върху опита за 
изграждане и развитие на такива компетентности в академична 

среда. Съдържанието и структурата на дисертационния труд 
отговарят на посочената необходимост.  

В първа глава - ОСНОВНИ ТЕОРЕТИЧНИ КООРДИНАТИ НА 
ИЗСЛЕДВАНЕТО – се въвеждат систематизирано необходимите 

предпоставки на изследването по отношение на: а) комуникациите в 

организационен и управленски  контекст и комуникационните 
аспекти в работата на ръководителите; б)  компетентностния подход 

към определянето на нуждите от знания, умения, желано 
поведение. В края на тази глава се обосновава рамка на 
комуникационните компетентности, необходими за успешна 

професионална реализация. 



В глава втора - ЕМПИРИЧНО СОЦИОЛОГИЧЕСКО ИЗСЛЕДВАНЕ НА 
КОМУНИКАЦИОННИТЕ КОМПЕТЕНТНОСТИ – са представени основни 
резултати от тематично емпирично проучване, посветено на 

комуникационните компетентности на възпитаници на СтФ в 
професионална среда. В съответствие с целите на проучването са 
представени и интерпретирани данни за обхвата и съдържанието на 

упражняваните комуникационни роли. Оценено е фактическото 
равнище на комуникационните компетентности на изследваните 
лица. Откроени са зависимости между равнището на 

комуникационните компетентности и факторите честота на 
използване, професионален опит, ръководен опит. Направен е опит 

да се обосноват приоритетни области с възможности за подобряване 

на комуникационните умения чрез обучение в Стопанския факултет. 
Дефинирано е поле за дидактически експеримент. 

В глава трета - РАЗВИТИЕ НА КОМУНИКАЦИОННИ КОМПЕТЕНТНОСТИ 
ЧРЕЗ ОБУЧЕНИЕТО ПО УПРАВЛЕНИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ – 
Олимпия Ведър представя структурирано свой педагогически и 

дидактически опит. Този опит („практика“) е представен в 
съответствие със симулирани роли на преподавателя и 
изследователя – изпълнявани едновременно от авторката – въз 

основа на изградената рамка на комуникационните компетентности. 
Докторантката дава убедителни доказателства за възможността в 

рамките на академична „некомуникационна“ дисциплина 

(Управление на човешките ресурси) да се изграждат необходимите 
комуникационни компетентности без това да намалява ефекта от 

предметното съдържание на обучението. Представеният опит е въз 
основа на използването в дисциплината „УЧР“ на три дидактически 



формата: а) подготовка и презентация на курсов проект; б) 
решаване на казус; в) ролева игра за подбор на персонал. 

В поредица от приложения са представени базисни текстове, които 
подпомагат разбирането на процеса на подготовка на 

дисертационния труд и/или разширяват възможностите да се изгради 

адекватен контекст на представеното в дисертационния текст.  

Оценка на постиженията в дисертационния труд. Общата ми оценка 
за дисертационното изследване е положителна. Основанията на тази 

оценка са следните: 

 Избраното проблемно-тематично поле дава възможност за 

синтез на „класически“ подход към подготовката на дисертация 
с критично осмисляне (и по този начин превръщане в 
„продукт“) на личния преподавателския опит на докторантката.  

 Приемам методологическия подход в изпълнението на всяка 

ръководна дейност да се открои комуникационна роля. Това 
дава възможност да се отговори на въпроса: на какво трябва да 

бъдат обучавани бъдещите мениджъри в категорията 
комуникационни компетентности.   

 Дефинираната рамка на комуникационните компетентности на 
бъдещи мениджъри е закономерен резултат от значима 
събирателска, аналитична и синтетична изследователска 
дейност; изграждането ѝ може да се оцени като приносен 

елемент в дисертационния труд. 
 Създаденият модел и инструментариум на емпиричното 

изследване е с висока доказана работоспособност. Набраната 



информация дава ценни ориентири за дизайна на обучение, 
насочено към формиране и развитие на комуникационни 
компетентности, необходими в процеса на професионална 

реализация на възпитаници на СтФ. Набраните данни са 
надеждни; интерпретацията им е осъществена в съответствие с 
високи изследователски стандарти. 

 Представеният педагогически и дидактически опит обвързва 
създадената рамка на комуникационните компетентности с 
ориентирите на тяхната практическа необходимост / ценност и 

възможностите те да бъдат целенасочено изграждани / 
развивани в рамките на конкретни академични дисциплини. 
Това придава на дисертационното изследване защитима обща 

логика и повишава неговата стойност. 
 В началото на всяка глава се заявява какво се прави в дадения 

раздел; в края на всяка глава авторката обобщава 

структурирано направеното / постигнатото в конкретния текст. 
Това прави текста по-„дисциплиниран“ и улеснява осмислянето 
на логиката на дисертационното изследване. 

 Като цяло текстът е с добър графичен вид; написан на добър 
български език. Налице са полезни онагледявания. 

Критични бележки. Препоръки.  

Като научен консултант на авторката бях въвлечен в процеса на 

създаване на този труд. В сегашния си вид в него са отчетени 
множество препоръки, формулирани на различни фази от 

развитието на текста и неговото обсъждане. Доколкото мога да се  



дистанцирам от постигнатото, патосът на моята „критика“ / 
препоръки изглежда по следния начин: текстът би спечелил, ако: 

 а) са налице повече препратки между отделните части на 
дисертацията – така би се изяснила още по-добре логиката на 

изследването, би се засилило усещането за хомогенност и вътрешна 

съгласуваност;  

б) се направи критичен преглед на целият текст от гледна 
точка на структурата на изложението (например в категориите: 

теза, аргументи, обосноваване). Това би засилило усещането за 
„строга научност“; 

в) емпиричната база на теренното проучване дава големи 

възможности за полезни разнообразни вторични обработки и 
проблематизирания, които могат да се използват в бъдеще.    

Характеристика и оценка на приносите. Авторската справка за 
приносите (дисертационен труд, с. 168-169) дава адекватна 

представа за постигнатите резултати с приносен характер. 
Последните могат да бъдат обобщени така: 

А) Въз основа на сериозна проучвателна и аналитико-
синтетична работа е изградена обща рамка на комуникационни 

компетентности за бъдещи мениджъри. Рамката  може да се 
използва в процеса на планиране и дизайн на обучение, насочено 
към формиране и развитие на комуникационни компетентности; тя 
може да се използва и в процеса на дефиниране на потребностите 

от обучение на бъдещи и действащи мениджъри.    



Б) Създаден е модел и инструментариум за идентифициране на 
комуникационни компетентности в професионална среда (на 
възпитаници на СтФ); доказана е работоспособността и 

надеждността на модела и инструментариума; налице са 
възможности за широкото им приложение / използване1.    

В) Въз основа на методически обоснован процес  е набрана 
достоверна информация за реалната необходимост и равнището на  

комуникационни компетентности в професионална среда. Даден е 
обоснован отговор на въпроса за съдържанието и обхвата на 
реалните комуникационни компетентности, необходими в 

професионална среда и факторите, от които зависи равнището на 
комуникационните компетентности. Налице е ново знание с 
многопосочна приложимост.  

Г) Като самостоятелен принос оценявам критичната 
саморефлексия на дисертанта върху собствения педагогически и 

дидактически опит. Резултатът от този симулиран експеримент е 
добре описан и структуриран опит  („добра практика“, „полезна 
практика“). Той е ценен както за преподавателите, които биха се 

насочили към изграждане на комуникационни компетентности в 
процеса на обучение по конкретни академични дисциплини, така и 
за авторката – като професионално знание и опит на ново равнище.   

Приносите са резултат от продължителни целенасочени усилия на 

авторката.  

                                                        
1 Би било полезно, ако въз основа на този или подобен модел / инструментариум се изгради 
общ език между академични преподаватели, изследователи, консултанти. Това би осигурило 
сравнимост между отделни изследвания, трансфер на академични и изследователски резултати 
и др. 



Авторефератът отразява коректно структурата, съдържанието и 
патоса на дисертационния труд. 

Лични впечатления. Познавам г-жа Олимпия Ведър повече от 25 
години. Работим заедно като преподаватели; по организацията / 

администрирането на множество процеси в Стопанския факултет и 

Университета. По проекти. Тя е надежден и незаменим партньор. 

Въз основа на казаното по-горе, правя следният извод: 
представеният текст притежава всички необходими качества, за да 

бъде защитен успешно. Той показва развити способности на 
авторката да реализира качествено научно дирене. Затова ще 
гласувам положително за висока оценка на дисертационния труд 

ФОРМИРАНЕ И РАЗВИТИЕ НА КОМУНИКАЦИОННИ УМЕНИЯ НА 
БЪДЕЩИ МЕНИДЖЪРИ и за присъждане на образователната и 
научна степен „Доктор” по професионално направление 3.7. 
Администрация и управление - научна специалност „Социално 

управление” (на дисертанта Олимпия Йорданова Ведър-Величкова); 
убеден съм, че този извод / оценка ще бъде споделен от всички 
уважаеми членове на научното жури.  

София, 24 март 2015 г. 

      Рецензент: 

(проф. д.с.н. Цветан Давидков) 


