


 
1. Отражение на научните публикации на кандидата в литературата (известни 

цитирания) 

От приложената справка за цитирани публикации става ясно, че авторката е цитирана общо 8 

пъти, като от тях 3 пъти в книги и 5 пъти в доклади и периодични издания. Това дава основание 

да се направи извода, че кандидатката е известна в научните среди и нейните приноси са 

признати от колегите в това научно направление.  

2. Обща характеристика на дейността на кандидата 

4.1. Учебно-педагогическа дейност (работа със студенти и докторанти) 

I. Работа с дипломанти. 

Научно ръководство на дипломни работи 

Осъществила е научно ръководство на 4 дипломанти, като 3 са защитили с оценка 6, а един с 

оценка 5. Има и рецензиране на 2 дипломни работи.  

II. Работа със студенти 

Научно ръководство на разработки, участвали в Студентско научно творчество 

Гл. ас. д-р Вяра Славянска е била научен ръководител на 2 разработки участвали в Студентско 

научно творчество през 2012 г.  

Научни разработки, класирани на национален кръг 

Осъществила е и ръководство на 3 научни разработки, класирани на национален кръг, като 1 от 

тях е през 2007 г., друга през 2012, и 3-та през 2013 г. 

4.2. Научна и научно приложна дейност (няма информация). 

4.3. Внедрителска дейност (няма информация). 

4.4. Приноси (научни, научно приложни, приложни) 

I. Приноси в областта на Управлението на човешките ресурси 

Приноси с потенциал за обогатяване на теорията 

1. Направен е комплексен анализ на основни теоритечни концепции и емпирични 

изследвания в областта на управлението на човешките ресурси и индустриалната 

психология, въз основа на които: 

• е обоснована необходимостта от систематизиран подход към управлението на 

текучеството; 

• е съставен цялостен модел за неговото управление в организацията като 

последователност от етапи с конкретно съдържание; 

• са идентифицирани основните инструменти за измерване, анализ и прогнозиране на 



текучеството, с цел установяване на необходимостта от неговото оптимизиране; 

• са изведени ключови фактори, генериращи неудоволетворение от трудовата ситуация и 

съответно стимулиращи напускане на работодателя; 

• са представени основните механизми за управленско въздействие върху 

идентифицираните фактори (съдържа се основно в монографията и в труд №3 от 

приложения списък). 

     2.    Обхванати са редица направления в управлението на човешките ресурси с особена 

актуалност и значимост за съвременните условия, в това число в областта на: 

• изграждане на ефективни екипи; 

• открояване на специфични особености в управлението на персонала в 

многонационалните организации; 

• оценяване ефективността на системата за управление на човешките ресурси, управление 

на таланта и креативността в организацията; 

• упправление на корпоративното предприемачество; 

• мотивиране на персонала в условията на сезонна заетост; 

• механизми за задържане на ключовите служители в организацията; 

• управление на конфликтното поведение в работните групи (съдържа се в трудове №5, №7, 

№8, №19, №24, №34, №35, №37, №38, №39, №40, №41, №42, №43, №45, №47 и №48 от 

приложения списък). 

Практико-приложни приноси 

3. Представени са резултати от собствени емпирични изследвания на управлението на човешките 

ресурси в българските стопански и нестопански организации, насочени към: 

• откриване на доказателства, потвърждаващи научни тези и постановки; 

• идентифициране на специфични проблеми в реалното управление на човешките ресурси; 

• формулиране на изводи за състоянието на управлението на човешките ресурси и адресиране 

на конкретни препоръки към ръководствата на съответните организации (съдържа се в 

трудове №1, №2, №4, №6, №20, №21, №22, №23, №33, №44, №46, №49 и №50 от 

приложения списък). 

II. Приноси в областта на Управлението на проектни екипи. 

Приноси с потенциал за обогатяване на теорията. 

4. Разработена е актуална и значима проблематика с дефицит на съществуващо знание в 

българската литература, като чрез установени пропуски, критичен анализ  и обобщение на опита 



са съставени и собствени методики и класификации. Основните моменти са синтезирани и 

систематизирани в учебник по Управление на проектни екипи, обхващащ проблематиката в 

нейната комплексна цялост – като съвкупност от влияещи фактори и последователност от етапи 

със специфично съдържание и технология за реализиране (съдържа се в трудове №15, №16, 

№28, №30 и №54 от приложения списък). 

5. Направен е многоаспектен анализ на множество фактори , влияещи върху ефективността на 

управлението на човешките ресурси в проекта – организационна структура, проектен мениджър, 

тип и сложност на проекта, организационна култура и др. (съдържа се в трудове №10, №11, 

№12, №13, №17, №18, №25, №27 и №32 от приложения списък). 

6. Аргументирана е необходимостта и са демонстрирани възможности за приложение на 

множество идеи и психометрични инструменти от поведенческите науки, които са с по-

нетрадиционен и популярен характер в областта на проектния мениджмънт (съдържа се в 

трудове №9, №14, №26 и №29 от приложения списък). 

Практико-приложни приноси 

7. Представени са резултати от собствени изследвания с потенциал да подпомогнат 

усъвършенстването на българската практика по управление на проектни екипи в мултипроектни 

организации (съдържа се в трудове №31 и №36 от приложения списък). 

3. Оценка на личния принос на кандидата  

Гл. ас. д-р Вяра Славянска притежава висока професионална квалификация и богат практически 

опит. Цялостната й работа като преподавател и изследовател мога да оценя като положителна. 

Научните и публикации я представят като задълбочен изследовател, с изграден научен стил и 

изследователска концепция. 

4. Критични бележки (няма). 

5. Лични впечатления (няма). 

6. 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 , научна специалност 05.02.20 „Социално управление“  

 
 

19.05.2014 г.           Член на журито:  
               /доц. д-р Цветан Дилков/ 


