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дипломанти и студенти (научно ръководство на дипломанти, 

рецензиране на дипломни работи, подпомагане на научната работа на 

студентите). 

Участие в седем проекта с крайни възложители международни и 

национални институции. 

 

 

2. Общо описание на представените материали 

Кандидатът гл. ас. д-р Вяра Славянска участва в конкурса с: 

• Монографии - 1 броя; 

• Студии - 3 броя; 

• Статии - 19 броя; 

• Научни доклади - 27 броя; 

• Учебници - 3 броя; 

• Учебни пособия - 1 броя; 

 

Публикациите могат да бъдат класифицирани както следва:  

 

По вид: 

• Студии - 3 броя; 

• Статии - 19 броя; 

• Доклади - 27 броя; 

 

По значимост 

• Статии в издания с Импакт-фактор 5.09. – 2 броя [публикации 20 и 

21]. 

• Пленарни доклади – 0 броя. 

• Наградени публикации – 0 броя. 
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По място на публикуване: 

• Статии в реферирани международни списания - 15 броя 

[публикации 2, 3, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 14, 15, 17, 18, 19, 20 и 21]. 

• Доклади в трудове на международни научни конференции в 

чужбина - 3 броя [публикации 36, 44 и 47]. 

• Статии в национални списания - 17 броя [публикации 5, 6, 7, 8, 9, 

10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 22 и 23]. 

• Доклади в трудове на международни научни конференции в 

България – 13 броя [публикации 26, 30, 31, 32, 34, 37, 40, 41, 42, 43, 48, 49 и 

50]. 

• Доклади в трудове на национални научни конференции, сесии и 

семинари – 11 броя [публикации 24, 25, 27, 28, 29, 33, 35, 38, 39, 45 и 46]. 

• Доклади в научни трудове на университети - 25 броя [публикации 

24, 25, 26, 27, 29, 30,31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 39, 40, 40, 42, 43, 44, 45, 46, 

47, 48, 49 и 50]. 

 

По езика, на който са написани: 

• На английски език - 5 броя [публикации 20, 21, 36, 44 и 47]; 

• На български език - 49 броя 

 

По брой на съавторите: 

• Самостоятелни - 49 броя; 

• С един съавтор - 2 броя [публикации 13 и 38]; 

• С двама съавтори - 2 броя [публикации 51 и 52]; 

• С трима и повече съавтори - 1 броя [публикация 24]. 

 

Рецензирани преди публикуване - 29 бр. 
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3. Отражение на научните публикации на кандидата в литературата 

(известни цитирания) 

• Общо - 8 цитирания; 

• От български автори - 8 цитирания; 

• От чужди автори - 0 цитирания. 

 

 

4. Обща характеристика на дейността на кандидата 

 

4.1. Учебно-педагогическа дейност (работа със студенти и 

докторанти) 

Кандидатът Вяра Славянска е ангажирана активно в процеса на 

обучение на студенти от различни форми и степени (за последните две 

години учебната й заетост възлиза на 683 часа). 

Тя е ръководила четири дипломанта, които са защитили успешно и е 

рецензирала две дипломни работи.  

Прави впечатление стремежът към оказване на помощ на студенти 

при написване на разработки за участие в конкурси – три от тях са 

класирани на национален кръг. 

 

 

4.2. Научна и научно приложна дейност 

 За научната и научно приложната дейност на Вяра Славянска може 

да бъде дадена висока оценка. 

Количествена и качествена оценка за изследователската дейност на 

кандидата може да бъде направена в три направления: 

� публикации в специализирани научни издания (монографии, 

студии, статии); 
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� участие в изследователски проекти; 

� участие в научни форуми с доклади. 

По първото направление, публикации в специализирани научни 

издания (монографии, студии, статии), гл. ас. д-р Вяра Славянска е 

представил 28 заглавия, тематично отговарящи на обявения конкурс. 

От представените заглавия, само една публикация е в съавторство. 

Две от статиите са на английски език, публикувана в чуждестранни 

издания. Трудовете са публикувани в реномирани наши и чужди издания, с 

утвърдени редколегии – Problems of management in the 21st century, Бизнес 

посоки, Годишник на БСУ, Годишник на СА, Алтернативи, Управление и 

устойчиво развитие. 

Научните публикации представени от гл. ас. д-р Вяра Славянска 

напълно отговарят количествено и качествено на изискванията по 

обявения конкурс. 

По второто направление, участие в изследователски проекти, са 

приложени справки, доказващи участието на кандидата в седем 

изследователски проекта.  

Тематичният обхват на проектите е тясно свързан преподавателската 

и научноизследователската насоченост на кандидата. 

Участието в проектите е след придобиване на научната степен 

„ доктор”, резултати от тях са публикувани в специализирани научни 

издания и напълно отговарят на изискванията по обявения конкурс. 

По третото направление, участие в научни форуми с доклади, гл. ас. 

д-р Вяра Славянска е представила списък на участия в двадесет и седем 

научни форума с доклади.  

Тематично публикуваните доклади отразяват научно-

изследователската дейност на кандидата и напълно отговарят на 

изискванията по обявения конкурс. 

В обобщение на направения анализ на изследователската дейност на 
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автора може да кажем, че гл. ас. д-р Вяра Славянска има задълбочени 

познания на теорията и практиката в изследваните области, притежава 

способности за анализиране, обобщаване и извеждане на изводи. В 

резултат на това е налице значителен обем научна продукция. 

 

 

4.3. Внедрителска дейност 

Внедрителската дейност на кандидатката се изразява най-вече в 

участието в проекти възложени от международни и национални 

институции.  

 

 

4.4. Приноси (научни, научно приложни, приложни) 

 Прави впечатление, че емпиричните изследвания са широко 

застъпени в творчеството на гл. ас. д-р Вяра Славянска, което е 

положителна тенденция в съвременната българска наука. 

Приносите на кандидатът могат да бъдат обобщени в няколко 

насоки, но най-значимите от тях са в областта на обогатяването на 

теорията с подходи, методи и инструментариум, допринасящи за 

подобряване управлението на човешките ресурси. В тази област са 

обхванати множество направления, които се отличават с особена 

актуалност и значимост за съвременните условия – изграждане на 

ефективни работещи екипи, мотивиране на персонала, управление на 

конфликти и др. 

 Теоретични приноси има и в сферата на управлението на проектни 

екипи, чрез анализи, обобщения и аргументирания. 

 Практико-приложните приноси са свързани с представените 

резултати от собствени емпирични изследвания, на базата, на които са 
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направени, изводи, обобщения и препоръки за подобряване управлението 

на човешките ресурси и на проектните екипи. 

Наблюдава се относителна последователност при проучванията, 

която позволява задълбочаване на визията на автора по проблемите и 

говори за зрялост на възгледите. 

Формулираните научни приноси на гл. ас. д-р Вяра Славянска по 

съдържание, характер и тежест са достатъчни за заемане на 

академичната длъжност “ доцент”. 

 

 

5. Оценка на личния принос на кандидата 

Личният принос на кандидата е ясно изразен и позволява да се даде 

положителна оценка за всички аспекти от дейността на гл. ас. д-р Вяра 

Славянска. 

 

 

6. Критични бележки 

 Гл. ас. д-р Вяра Славянска кандидатства в конкурса със солидно 

количество публикации (54 на брой). Същевременно, може да се отбележи 

известно препокриване и преповтаряне в част от тях. Забелязва се и 

повтаряне на теми и изследвани проблеми. Препоръчвам, в бъдещата 

работа, по възможност, да се избягва това. 

Казаното, разбира се, не понижава достойнството на представената 

научна продукция, отличаваща се с задълбоченост, прецизност и 

целенасоченост.  

 

 

7. Лични впечатления 
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От предоставената информация личи, че гл. ас. д-р Вяра Славянска 

притежава знания и възможности, и че е упорита и трудолюбива. 

Изключително ценна е с многостранната си деятелност за научното звено, 

в което работи.  

 

 

8. Заключение: 

Имайки предвид гореизложеното, предлагам гл. ас. д-р Вяра 

Красимирова Славянска да бъде избрана за „доцент” по 

професионално направление 3.7. Администрация и управление, 

специалност „Социално управление”. 

 

 

 

 

 

15.05.2014 г.                                 Рецензент: /п/ 

                                                          /проф. др. ик. н. Атанас Дамянов/ 


