


1. Общо описание на представените материали по конкурса 
  

За участие в конкурса д-р Славянска представя общо 54 публикации, в т.число:  

•  Една самостоятелна монография. 

•  Три самостоятелни студии. 

•  Деветнадесет научни статии, от които две в чужбина и една в съавторство. 

•  Двадесет и седем научни доклада, от които три в чужбина и два в 

съавторство. 

•  Три учебника, от които един в съавторство и едно учебно помагало в 

съавторство. 

Научната продукция на кандидата за доцент дава основание за следните начални 

изводи с оценъчен характер: 

Първо, публикациите обхващат всички компоненти на научната продукция с 

приоритет на научните статии и научните доклади, без подценяване на учебната 

литература и особено на монографичния труд и студиите. 

Второ, тринадесет от научните статии са в реферирани в световни научни бази 

данни (като „Инион Ран”, „Винити Реферативен журнал” и др.) списания, а две от 

статиите са в чуждестранни списания с Импакт фактор. Този факт означава не само 

широка публичност на статиите на кандидата, но и признание за тяхното качество и 

актуалност. 

Трето, научните доклади на кандидата са в престижни научни форуми, като 

четиринадесет от тях са на международни научни конференции, а три – на 

конференции в чужбина. 

Четвърто, учебната литература на кандидата „покрива” водените от него учебни 

дисциплини и се отличава с актуално съдържание. 

Пето, представените публикации са изцяло в обхвата на конкурса с водеща 

проблематика на управлението на човешките ресурси и управлението на проекти. 

Публикациите са от последните години, което е израз на тяхната актуалност. Те са 

предимно самостоятелна изява на потенциала на кандидата. Посочени са осем негови 

цитирания от други автори.  

 

 

 

 



2. Обща характеристика на дейността на кандидата за доцент  
 

3.1. Учебно-педагогическа дейност  
 

Д-р Славянска е университетски преподавател с над 14-годишен опит. 

Натрупаният опит намира материализация в редица резултати, които оценявам твърде 

положително, а именно: 

•  Добри по съдържание и качество учебни програми по водените дисциплини. 

•  Отговарящи на изискванията и достъпни за обучаваните студенти учебници и 

учебно помагало. 

•  Провеждани семинарни занятия със студентите, мотивиращи тяхната 

активност в обучението. Въведени акценти върху емпиричните изследвания, върху 

привличане на мениджъри от практиката, обмен на знания и опит. От гледна точка на 

съвременните изисквания за засилване на практическото обучение горните моменти 

заслужават висока оценка. 

•  Разработени материали за електронно и дистанционно обучение. 

•  Активност в работата със студенти, в т.число като ръководство на курсови 

работи; дипломни работи; разработки по линия на Студентското научно творчество; 

подкрепа на студенти при участието им в студентски научни форуми; съвместна работа 

със студенти в научно-изследователски проекти. 

Като цяло обобщената ми оценка за учебно-педагогическата дейност на 

кандидата д-р Вяра Славянска е твърде положителна. Тя се утвърждава като 

университетски преподавател, който отговорно и качествено участва в обучението и 

активно работи с обучаваните студенти. 

 

3.2. Научна и научно-приложна дейност на кандидата 
 

Научните трудове на кандидата за доцент го представят като активен и 

добросъвестен изследовател в две основни и съвременни направления – актуални 

проблеми на управлението на човешките ресурси; проблеми на управлението на 

проекти.  

В първото направление е и монографичният труд на д-р Славянска. Основните 

достойнства на труда могат да бъдат синтезирани до следните: 



•  Много добра аргументация на концептуалната рамка на монографичното 

изследване (в увода на труда) – от актуалността и значимостта през обекта и предмета 

на изследване, неговите цели и задачи до възприетите ограничения в изследването. 

Безспорна и в научно и особено в практическо отношение е изследваната проблематика 

на управление на текучеството, а концептуалната рамка полага добра основа за 

успешно и качествено изследване. 

•  Правилно структуриране на цялостното изследване в съответствие с 

решаваните в него задачи. 

•  Основен акцент върху фактори и причини за текучеството, а на тази база 

възможности за неговото управление чрез адекватна политика, механизми и 

инструментариум. 

•  Успешно осъществено емпирично изследване, което потвърждава подхода и 

възможностите за управление на текучеството. 

•  Много добро съчетаване на системен и комплексен подход към проучване на 

текучеството и неговото управление. 

Доразвитие на актуалната проблематика на текучеството и неговото управление 

в организациите представляват студиите на кандидата (№2 и 3). 

Голяма част от научните статии и доклади на д-р Славянска разглеждат 

конкретни проблеми на управлението на човешките ресурси в организациите (№4, 5, 6, 

7, 19, 22 и т.н.). Тяхното проучване дава основание да се направят следните оценъчни 

изводи:  

•  Публикациите са насочени предимно към съвременни проблеми в областта на 

управлението на човешките ресурси. 

•  В публикациите е постигната симбиоза между научни постановки, състояние 

на практиката и необходими решения за усъвършенстване. 

•  Към материята на управлението на човешките ресурси кандидатът подхожда 

преимуществено от мотивационна гледна точка – т.е. следва постановката, че важен 

критерий за успешно управление на човешките ресурси е състоянието на трудовата 

мотивация и оттук – възможностите за нейното нарастване. 

•  Горната постановка, която аз високо ценя, пронизва и учебната литература на 

кандидата в областта на управлението на човешките ресурси. 

Д-р Славянска успешно „покрива” и второ направление на научно-приложни 

изследвания, а именно в областта на управлението на проекти (№9, 10, 11, 12, 13 и т.н. 



в множество нейни доклади). Предмет на нейните публикации тук са редица актуални 

проблеми на изграждането, функционирането и управлението на проекти. По същество 

публикациите във втората област са естествено продължение на интересите и 

постиженията на кандидата в областта на управлението на човешките ресурси и 

представляват успешна конкретизация в специфична проблематика, каквато са 

проектните екипи и тяхното управление. Откроени са важни постановки и са направени 

верни обобщения в контекста на ефективността на проектните екипи. Особено ценни и 

полезни в практически план са застъпените от кандидата виждания за личностните и 

професионални качества на членовете на проектния екип и преди всичко за водещото 

място и роля на ръководителите на проектни екипи. В този план тя правилно акцентира 

върху лидерството в проекта и ръководителя – лидер на проекта. 

Обобщената ми оценка за научните публикации на кандидата за доцент е силно 

положителна, а основанията за тази оценка се съдържат в постигнатото добро качество 

на публикации в изключително актуални за съвременните условия направления, в 

които практиката ни изостава от научните постижения и изисквания. 

Внедрителската дейност на кандидата е свързана с участието му в редица 

изследователски проекти. Те вече са получили положителна оценка с прилагането им. 

 

4. Научни и научно-приложни приноси на кандидата  
 

В предварителен план считам, че авторската справка за приносите на кандидата 

е коректна и в нея в една добра степен са откроени приносните моменти в научната му 

продукция. Собствената ми позиция за приносите на кандидата е както следва: 

 

Научни приноси 
 

4.1. Осъществено е комплексно проучване на значима в научно отношение 

проблематика на управлението на човешките ресурси, а именно – текучеството и 

неговото управление. Достигнато е до цялостен модел за управление на текучеството в 

организациите, обхващащ етапи, инструментариум за изследване, влияещи ключови 

фактори, механизми за управляващо въздействие. 

4.2. Обогатени са актуални направления на управлението на човешките ресурси 

в организациите и по-конкретно: управление на персонала в мултинационални 

компании; мотивиране на персонала в условия на сезонна заетост; механизми за 



непринудително задържане на ключовите служители в организацията; подходи при 

изграждане на ефективни екипи; управление на конфликтното поведение в работните 

групи. 

4.3. Обогатени са в методологически и методически план актуални въпроси на 

управлението на проектните екипи с акцент върху влияещите фактори, съдържанието 

на необходими етапи, технологията на реализиране управление на проектните екипи. 

4.4. Разширен и аргументиран е обхватът от инструменти за възможно и 

успешно използване в проектния мениджмънт като са въведени такива, произтичащи от 

поведенческите науки.   

 

Научно-приложни приноси 
 

4.5. Чрез собствени емпирични изследвания са получени доказателствени факти 

за разкриване на специфични проблеми в реалното управление на човешките ресурси в 

български бизнес организации. На тази база са формулирани обективни изводи за 

състоянието и конкретни препоръки за усъвършенстване управлението на човешките 

ресурси, адресирани към мениджмънта на организациите. 

4.6. Извършен е комплексен анализ на факторите, влияещи върху ефективната 

дейност на проектните екипи. 

4.7. Представени са доказателствени факти за състоянието и насоките за 

усъвършенстване управлението на мултипроектни екипи. 

 

5. Критични бележки  
 

5.1. В отделни публикации обобщенията и изводите на кандидата се нуждаят от 

по-прецизно формулиране. 

5.2. Неприемливо е наименованието на публикация №15. Макар заложените 

идеи и съдържание да са ясни, то управлението на човешките ресурси не е коректно да 

се дефинира като функционална област на проектния мениджмънт. 

5.3. При доброто качество на учебника по „Управление на човешките ресурси” 

може да се препоръча в следващо издание да се обогати съдържанието му с няколко 

важни теми (глави) в областта на мотивацията на човешките ресурси, системите за 

управление на човешките ресурси (по-ясно нейно открояване), лидерството в неговите 

човешки измерения. 



5.4. В отделни публикации са налице повторения (предимно в студиите, 

свързани с монографичния труд).  

Направените бележки не намаляват качеството на научната продукция на 

кандидата за доцент.  

 

6. Лични впечатления 
 

Познавам в професионален план кандидата за доцент и неговото развитие в 

последните години. Оценката ми е, че д-р Славянска е организиран, отговорен и силно 

мотивиран преподавател и изследовател. 

 

 

Заключение 

 

Като имам предвид изложеното в рецензията ми предлагам с убеденост гл.ас.д-р 

Вяра Красимирова Славянска да бъде избрана за „Доцент”  в професионално 

направление 3.7. Администрация и управление, научна специалност „Социално 

управление” във ВУАРР – гр. Пловдив.  
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