


справката, предоставена от кандидатката, 15 от публикациите са реферирани в 

международни библиографски бази данни. 

 

3. Отражение на научните публикации на кандидата в литературата 

(известни цитирания) 

Съгласно справка, предоставена от кандидатката, са установени общо 8 цити-

рания на нейни трудове, установени в издания на хартиен носител. Установяват се и 9 

записа за публикации на кандидатката, индексирани от системата Google Scholar. На 

този етап не се установяват цитирания в индексирани публикации. 

 

4. Обща характеристика на дейността на кандидата 

 

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

Д-р Вяра Славянска активно участва в учебно-преподавателската работа на БСУ, 

Център за икономически и управленски науки, като провежда учебни занятия по 

следните дисциплини: „Организационно поведение“ (ОКС „Бакалавър“), „Управление 

на човешките ресурси“ (ОКС „Бакалавър“) и „Управление на екипи“ (ОКС 

„Магистър“). Общата натовареност за учебната 2012-2013 г. е 311 часа. Има 

самостоятелно разработени учебни програми за лекционни курсове по дисциплините 

„Управление на човешките ресурси“, „Организационно поведение“ и „Управление на 

екипи“. Използва иновативни методи за преподаване с акцент върху провеждане на 

емпирични изследвания и обмен на знания и опит с практикуващи мениджъри по 

управление на човешките ресурси като гостуващи лектори. Има разработени собствени 

материали за семинарни занятия по дисциплините „Управление на човешките ресурси“, 

„Организационно поведение“, „Основи на управлението“ и „Управление на проекти“. 

В работата си кандидатката използва съвременни системи за електронно обучение 

(Moodle). Осъществява научно ръководство на дипломанти, както и научно ръко-

водство на студенти, участвали с разработки в „Студентско научно творчество“. 

Инициатор е на съвместна работа със студенти по изследователски проекти. Като 

преподавател тя се отличава с иновативен подход, висок професионализъм, 

добронамереност и коректност в отношенията си със студентите. 

 

4.2. Научна и научно приложна дейност 

Кандидатката участва активно и в проектно-ориентирана изследователска дейност 

– има участия в 7 проекта, от които 1 финансиран от Фонд „Научни изследвания“, 5 

финансирани по ОП „Развитие на човешките ресурси“, и 1 по Европейски фонд за 

интеграция на граждани от трети страни. Те са фокусирани върху изграждането на 

изследователски мрежи по управление на проекти, разработване и внедряване на 

информационна система за оценка на компетенциите, насърчаване стартирането на 

проекти за развитие на самостоятелна стопанска дейност, партньорство между 

образование и бизнес за ефективна реализация на младите хора на пазара на труда. 

Д-р Вяра Славянска е представила за участие в конкурса публикации, притежа-

ващи изискуемото научно равнище, а проблемите, които се изследват в тях, считам за 

актуални и значими. Те изцяло съответстват на научната специалност, по която е 

обявен конкурса. Според автора на становището, като основни публикации могат да се 

посочат тези, които са свързани с управлението на човешките ресурси, управлението на 

проектни екипи, текучеството в организацията, и удовлетворение на персонала. 

Представените публикации се отличават с подходящ стил на изложение, коректно 

използване на научната терминология и яснота на резултатите, получени предимно 

чрез целенасочена изследователска работа – самостоятелно и в научни колективи. 



4.3. Приноси (научни, научно приложни, приложни) 

Следва да се отбележи, че кандидатката по конкурса д-р Вяра Славянска работи 

систематично и целенасочено за постигане на нови научни резултати в горепосочените 

области, като проявява творчество при тяхното обогатяване. Тя използва съвременни 

методи за научни и научно-приложни изследвания, като оценката на постигнатите от 

нея резултати и приноси могат да се определят в два аспекта: 

• обогатяващи съществуващите знания в българската научна литература в 

посочените области; 

• приложение на научните постижения в учебно-преподавателската практика. 

Рецензираните публикации дават възможност да се направи извода, че участ-

ничката в конкурса има приноси с потенциал за обогатяване на теорията и практико-

приложни приноси в две от тематичните области – управление на човешките ресурси и 

управление на проектни екипи. Налице са убедителни свидетелства за нейните 

изследователски умения и аналитично мислене, осигуряващи й възможност да се 

изгради като утвърден изследовател и преподавател. 

Като главно направление на изследователската й работа може да се посочи 

управлението на човешките ресурси, изследвано в контекста на необходимостта от 

систематизиран подход към управление на текучеството – идентифицирани основни 

инструменти за измерване, анализ и прогнозиране на текучеството и извеждане на 

основни механизми за управленско въздействие върху ключови фактори, генериращи 

неудовлетворение от трудовата ситуация и стимулиращи напускане на работодателя 

(публикация №3). Приноси на кандидатката могат да се обособят и по отношение на 

изграждане на ефективни екипи, оценяване на ефективността на системата за 

управление на човешките ресурси, управление на таланта и креативността в 

организацията, механизми за задържане на ключови служители в организацията, и 

управление на конфликтно поведение в работните групи (публикации № 5, 7, 8, 19, 24, 

34, 35, 37). Друга важна насока с приносни моменти е управлението на проектни екипи 

– изследвани са съвкупността от влияещите фактори и последователността от етапи със 

специфично съдържание и технология на реализиране. Аргументирана е необхо-

димостта от приложение на психометрични инструменти, свързани с утвърждаването 

на един нетрадиционен подход за управленско въздействие в проектния мениджмънт 

(трудове 9, 14, 26, 29). 

 

5. Оценка на личния принос на кандидата 

Считам, че представените резултати от научните разработки на кандидатката са 

лично дело на авторката. Болшинството от представените публикации са самостоятелни 

разработки, като значително по-малък относителен дял имат тези в съавторство. 

Приносите за обогатяване на теорията и практико-приложните приноси са изведени на 

базата на нейната задълбочена изследователска работа и емпирични изследвания. 

 

6. Критични бележки 

Независимо от добре подготвената документация и изцяло положителното ми 

становище, бих отправила следните препоръки към кандидатката: 

• да търси допълнителни възможности за популяризиране на резултатите от 

изследването в чуждестранни индексирани издания; 

• да продължи усилията си за развитие, усъвършенстване и адаптиране на 

съвременни подходи и методики в областта на управлението на човешките 

ресурси, в частност управлението на текучеството, както и в областта на 

проектното управление; 



• да продължи в бъдещата си научна дейност да търси възможности за адаптиране 

на модерни научно-приложни концепции към българската стопанска наука и 

практика. 

 

7. Лични впечатления 

Личните ми впечатления за кандидатката са изцяло положителни. Тя се отличава 

с висок професионализъм, колегиалност, прецизност и коректност. Критична и 

взискателна към себе си, което води до непрекъснат стремеж за самоусъвършенстване. 

 

8. Заключение: 

От представените материали е видно, че кандидатката за заемане на акаде-

мичната длъжност „доцент“ – д-р Вяра Славянска – отговаря на следните условия 

съгласно ЗРАСРБ: 

• придобила е образователна и научна степен „доктор“ през 2010 г.; 

• притежава необходимия научно-преподавателски опит; 

• доказала се е като изграден изследовател. 

 

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

Красимирова Славянска да бъде избрана за „Доцент“ по професионално направление 

3.7. „Администрация и управление“, научна специалност „Социално управление“. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19.05.2014 г.    Член на журито: ……………………………………. 

Гр.София      / доц.д-р Матилда Александрова / 

 


