
С Т А Н О В И Щ Е 17,/jz в
от проф. д-р инж. Димитър Димитров 

катедра „Управление”към „Факултет по икономика и управление”, Висше училище по 
агробизнес и развитие на регионите -  гр. Пловдив

на материалите, представени за участие в конкурс за заемане на академичната
длъжност “професор” по професионално направление 3.7. „Администрация и 

управление”, специалност „Социално управление”

В конкурса за професор, обявен в Държавен вестник, бр. 71/15.09.2015 г . и в  сайта на 
ВУАРР - Пловдив за нуждите на катедра „Управление” към „Факултет по икономика и 

управление”, като кандидат участва доц. д-р Вяра Славянска от Висше училище по 
агробизнес и развитие на регионите -  гр. Пловдив

Участвам в конкурсната процедура като председател на научното жури съгласно 
решение на ФС №29/10.11.2015 г. и заповед на Ректора на ВУАРР №442/23.11.2015 г. 
Представям становище за единствения кандидат в конкурса -  доц.д-р Вяра Славянска, 
преподавател на основен трудов договор във ВУАРР.

1. Кратки биографични данни
Вяра Славянска е родена на 23.03.1974 г. в гр. Бургас. Тя започва 

преподавателската си кариера през 1997 г. като учител по икономика в Техникум по 
индустриална химия „Акад. Н. Зелински” (гр. Бургас) и паралелно с това като асистент 
на хонорар в Бургаски свободен университет. От 1998 г. до 2014 г. работи на основен 
трудов договор в БСУ, а след придобиване на длъжността „доцент” по „Социално 
управление” преминава на работа във ВУАРР. Следователно, със своя над 18-годишен 
академичен трудов стаж тя отговаря на изискването за отработени поне 5 години в 
сферата на висшето образование.

Кандидатката завършва средното си и висше образование в престижни учебни 
заведения - Английска езикова гимназия „Гео Милев” (гр. Бургас) и Стопанска 
академия „Д. А. Ценов” (гр. Свищов), където се дипломира със специалностите 
„Преводач-кореспондент”, „Маркетинг и планиране” и „Банков контрол” (като 
допълнителна специализация). Докторска степен по научна специалност „Социално 
управление” придобива през 2010 г., като докторант към катедра „Управление” при 
УНСС (диплома №34188 на ВАК). Следователно и докторантурата, и доцентурата на 
Вяра Славянска изцяло съответстват на професионалното направление и научната 
специалност на обявения конкурс за професор.

Кандидатката владее английски и руски език, което е огромно предимство и 
отлична предпоставка за постоянно усъвършенстване и израстване както в научно
изследователски, така и в преподавателски план.

Член е на Българската асоциация по управление на проекти (БАУП), което е 
своеобразен атестат за утвърждаването й като специалист в областта на проектния 
мениджмънт.

2. Общо описание на представените материали
До този момент кандидатката доц. д-р Вяра Славянска има вече над 100 

публикации, като за участие в конкурса представя 43 бр. извън представените във 
връзка със защитата на дисертационния труд и придобиването на академичната 
длъжност „доцент”. Те включват:



• Монография -1  брой;
• Студии - 2 броя;
• Статии - 17 броя, 10 от които публикувани в чужбина, при това 1 в списание с
Импакт фактор;
• Научни доклади -  15 броя, 8 от които публикувани в трудове на международни
научни конференции в чужбина;
• Учебници - 8 броя.
Монографията и учебниците са рецензирани от известни учени в съответните 

научни области и притежават идентификационен код ISBN, а всички останали 
публикации са намерили място в утвърдени периодични научни издания и сборници в 
страната и в чужбина, официално признати (с ISBN или ISSN) и реферирани в световни 
научни бази данни, което е гаранция за качество и научна стойност. Основната част от 
разработките й са самостоятелни, а за всички съвместни (4 бр.) коректно е представила 
разделителни протоколи.

Този голям брой публикации (включително 18 бр. публикувани в чужбина) 
показва, че кандидатката е активен автор в национални и международни списания, 
както и изявен участник в научни форуми на престижни български и чуждестранни 
университети. Това определено подпомага обмена на идеи и научни достижения с 
изследователи със сходни интереси в и извън страната.

Видно е, че научните трудове на доц. д-р Вяра Славянска отговарят и дори 
превишават в количествено отношение критериите и наукометричните показатели за 
заемане на академичната длъжност „професор” във ВУАРР, при това тематичната 
насоченост на целия й публикационен актив съответства напълно на професионалното 
направление на обявения конкурс.

3. Отражение на научните публикации на кандидата в литературата (известни 
цитирания)

Кандидатката е цитирана 4 пъти в страната и 2 пъти в чужбина, като е приложила 
публикациите, в които е извършено цитирането. Макар и не много висока, тази 
цитируемост в специализираната българска и чуждестранна научна литература е 
индикатор за публична визия и демонстрира, че изследователската дейност на доц. 
Вяра Славянска е позната и оценена в научното пространство. Разбира се, трябва да се 
имат предвид трудностите при идентифициране на цитиранията (особено в чужбина), 
което до голяма степен възпрепятства установяването на реалния интерес на научната 
общност към приносните елементи в изследователската работа на един автор.

4. Обща характеристика на дейността на кандидата
4.1. Учебно-педагогическа дейност

Доц. Вяра Славянска има натрупан богат професионален опит и преподавателски 
стаж. От своето постъпване на работа във ВУАРР тя участва активно в учебния процес, 
като води лекционни курсове по 15 дисциплини, всички от които свързани с 
професионалното направление на обявения конкурс. Общата й натовареност за 
изминалата учебна година е 525 часа.

Положителен момент е, че доц. Вяра Славянска е обезпечила учебния процес с 
учебна литература (включително в платформата за дистанционно обучение), която се 
отличава с актуалност и умел подбор на най-важните акценти в съответните научни 
области и академични дисциплини. По-важното е, че като автор тя избягва самоцелните 
демонстрации на „академизъм” чрез абстрактна теоретичност и успява да поднесе 
знанията по начин, който е интересен и подходящ не само за студентска аудитория, но 
и за практикуващи мениджъри и специалисти.



Кандидатката успешно съчетава традиционни с по-актуални интерактивни 
методи на обучение, а тяхното периодично разнообразяване демонстрира от една 
страна желанието й да се развива и да усъвършенства учебно-педагогическата си 
дейност, а от друга -  способността й да овладява и прилага принципите на 
електронното и мултимедийно обучение, налагащо се в световен мащаб. Безспорни 
адмирации заслужават най-малко две неща: 1) Провеждането на емпирични 
изследвания от студентите под формата на курсови проекти, което ги сблъсква с 
практиката на реалните стопански организации; 2) Осигуряването на практикуващи 
мениджъри по управление на човешките ресурси като гостуващи лектори -  това се 
оценява от студентите като изключително интересно и най-вече полезно за тяхното 
обучение и формиране на необходимите компетенции, освен че поддържа връзката със 
света на бизнеса.

Доц. Вяра Славянска работи активно със студентите като научен ръководител на 
множество курсови проекти и като ръководител на разработки, участващи в конкурса 
за Студентско научно творчество.

Била е гост-преподавател в два чуждестранни университета, което е предпоставка 
за пренасяне на опит във връзка с учебните програми и съдържание на дисциплините, 
които води. Освен това преподава на английски език на студенти, обучаващи се във 
ВУАРР по програма Еразъм (учебните дисциплини Firm strategies in agribusiness и 
European Funds and Programmes).

Количествената и качествена оценка на учебно-преподавателската работа на Вяра 
Славянска показва пълно съответствие с изискванията за заемане на академичната 
длъжност „професор”.

4.2. Научна и научно приложна дейност
Освен, че е осигурила учебния процес с необходимата литература, кандидатката е 

отделила съществена част от творческите си усилия за научна и изследователска 
дейност. В съдържателно отношение нейните научни трудове показват целенасочена 
работа в областта на социалното управление, при концентрация на интересите в ясно 
обособеното направление на управлението на човешките ресурси.

Съществена част от публикациите й е посветена на едно специфично проявление 
на УЧР, а именно -  различните аспекти на реализирането му в проектна среда. Някои 
от тях са насочени към усъвършенстване управлението на проектните екипи, а други 
разглеждат особеностите на системите за управление на персонала в т.нар. 
мултипроектни организации. Към тази група научни разработки спада и безспорно най- 
значимата научна публикация, а именно -  самостоятелното монографично изследване 
„Управление на човешките ресурси в мултипроектна среда”. Тя е посветена на актуален 
проблем с особена важност за съвременната стопанска практика, включително у нас, и 
излага най-пълно и комплексно идеите на кандидатката относно необходимостта и 
възможностите за приспособяване на системата за УЧР към съвременната 
мултипроектна среда.

Друга водеща област са публикациите, засягащи различни проблеми от теорията и 
практиката на УЧР в общ план. Тук кандидатката работи систематично и целенасочено 
за утвърждаване на приемствеността в научното познание, като проявява творчество 
при неговото обогатяване в теоретичен, методически и приложен аспект.

Не бива да се пренебрегват изследователските интереси, макар и ограничени до 
единични публикации, към до голяма степен нетипични, но обществено значими 
проблеми, като интегрирането и равностойното третиране на имигрантите на пазара на 
труда и в трудова среда.

В периода след хабилитацията си кандидатката е регистрирала участие в 5 
национални и международни проекта като консултант, лектор и член на



изследователски екипи, с което доказва своята теоретична подготвеност, екипност и 
изследователски умения.

Представените за рецензиране материали ми дават основание да твърдя, че:
1) Доц. Вяра Славянска се е изградила като изявен и утвърден изследовател в 

областта на УЧР, включително в сферата на проектния мениджмънт. Открояват се 
нейните задълбочени теоретични познания и компетентност, уменията й да се 
ориентира към интересни и значими проблеми, да систематизира чуждия опит и въз 
основа на критичен анализ да предлага обосновани решения, както и да се фокусира 
върху приложението на теоретичните подходи в практиката - ключов аспект на 
съвременните управленски науки. Нейната продукция се отличава с високо научно 
равнище, добър стил на изложение, коректно използване на научната терминология и 
ясно представяне на резултатите, получени чрез целенасочена самостоятелна 
изследователска работа. Освен това, кандидатката умело обвързва 
научноизследователската и учебно-преподавателската си литература, което определено 
повишава качеството на учебния процес.

2) Публикациите на кандидатката не само като тематична насоченост и обем, но и 
като научно съдържание, са тясно свързани с професионалното направление на 
конкурса.

4.3. Приноси
Аз категорично съм на мнение, че в науката, бизнеса и изкуството има място само 

този, който казва нещо ново. В този дух мога да твърдя, че доц. Вяра Славянска 
определено има място в науката. Като цяло в нейните трудове има значими и реални 
теоретични и научно-приложни приносни моменти, които е възможно да бъдат 
групирани в две изследователски области.

I. Приноси в областта на Управлението на човешките ресурси в проектна
среда
В теоретичен план е задълбочено разработена актуална и значима проблематика 

с явен дефицит на съществуващото знание както в областта на проектния мениджмънт, 
така и в областта на човешките ресурси (в българската, а до голяма степен и в 
световната литература), което съответно допринася за научното знание в тези две 
области. Разглежда се изграждането на ефективни системи за управление на човешките 
ресурси в мултипроектната организация и се изследват множество слабо разработени 
аспекти, свързани с управлението на проектните екипи.

В практико-приложен аспект са представени резултати от изследвания с 
потенциал да усъвършенстват българската и световна практика по управление на 
човешките ресурси в мултипроектна среда.

И. Приноси в областта на Управлението на човешките ресурси в общ план
В теоретичен аспект са обхванати множество аспекти на УЧР чрез акцентиране 

върху проблеми с особена актуалност и значимост (като например, стратегически 
грешки при УЧР в българските организации, ефекти от съкращенията на персонал и 
механизми за тяхното управление, текучество на персонала и др.) и са изследвани 
проявленията на УЧР в специфични области (като мотивиране на академичния състав 
във висшите училища, УЧР в земеделския сектор, трудовата интеграция и 
дискриминация на имигрантите -  значение и проблеми при измерването й в България, 
социалното фермерство като алтернатива за трудова заетост на имигрантите).

В практико-приложен аспект са представени резултати от проведени 
задълбочени емпирични изследвания в български организации, предназначени да 
илюстрират различни аспекти от управлението на персонала, да открият доказателства



за съществуващи научни тези, да идентифицират специфични проблеми, да 
формулират изводи, аргументиращи евентуална необходимост от усъвършенстване на 
процесите и да адресират конкретни препоръки към ръководствата на съответните 
организации (в области, като оценяване на трудовото представяне, подбор, обучение и 
удовлетворение на персонала, трудова интеграция на имигрантите и др.).

5. Оценка на личния принос на кандидата
Освен че допринася за развитието на теорията и практиката на социалното 

управление като научна област и за преподаването му като съвкупност от различни 
академични дисциплини, доц. Вяра Славянска има принос и за развитието на ВУАРР 
като академична институция, което като Ректор оценявам високо. Въпреки че е при нас 
сравнително отскоро, тя вече успя да се включи активно в академичния живот и по- 
конкретно в:

-учебната дейност -  съдейства за повишаване качеството на учебния процес 
чрез участието си в разработване на Квалификационните характеристики и Учебни 
планове на различни специалности в ОКС бакалавър и магистър, в подготовката и 
провеждането на държавни изпити, в преподавателска мобилност по програма Еразъм;

- научната дейност -  съдейства за усъвършенстване на научно-изследователската 
дейност чрез участието си в процедурите по развитие на академичния състав (като 
председател и член на научни журита), в рецензирането на статии за списание „Ново 
знание” и на доклади за конференции, в международните проекти на висшето училище 
и т.н. Освен това, с интензивната си публикационна дейност съдейства за подобряване 
на акредитационните ни показатели.

Затова съвсем оправдано е избрана за секретар на катедра „Управление” и 
номинирана като експерт за участие в процедурите по оценяване и акредитация на ВУЗ.

6. Лични впечатления
За мен „професор” означава много неща. Без да ги „класирам” по значимост, това 

е: прозрение, усещане за мисия и „100 % - ва отдаденост на нея; истински 
професионален опит; самодисциплина и отговорност; любов към студентите, които 
освен че са преки потребители на образователния продукт, са и цвета на младежта; 
умение за мотивиране на студентите и за формиране не само на знания, но и на умения 
у тях; талант за творчество; артистичност, страст, огромна енергия, търпение, 
толерантност, любознателност.

Познавам Вяра Славянска от постъпването й на работа във ВУАРР. За този 
сравнително кратък период тя успя да ме впечатли с всички горепосочени качества. 
Като Ректор на ВУАРР мога да дам изключително висока оценка за учебната и 
академичната й дейност, а като професор в професионално направление 3.7. 
„Администрация и управление” -  и за научно изследователската й дейност.

Доц. Вяра Славянска се отнася еднакво сериозно както към публикационната, 
така и към преподавателската и проектната активност. В работата си е организирана, 
отговорна, изключително работоспособна и амбициозна. Лесно се вписа в екипа на 
ВУАРР с добрите си комуникативни и междуличностни качества. Тя е отлично 
подготвен и компетентен преподавател, харесван и уважаван от студентите заради 
своите знания, отношение, атрактивен и новаторски подход в преподаването.

Въпреки своята значителна аудиторна и извънаудиторна натовареност с 
разнообразна учебно-преподавателска и научно-изследователска дейност във 
Факултета по икономика и управление, тя е силно мотивирана да се развива и успява да 
инвестира време и усилия в собственото си усъвършенстване -  членува в авторитетни 
професионални асоциации, участва в проекти, пътува в чужбина по проектни, 
преподавателски и обучаващи ангажименти. Похвално е, че успя да спечели пълна



стипендия от индийското правителство за обучение в „International Training Programme 
on Leadership Development”. Това й даде възможност в продължение на един месец да 
изучава механизмите за създаване на лидери и за успешно управление на персонала в 
глобална среда, наред с утвърдени висши ръководители от различни министерства на 
15 държави. Безценен опит, придобит в Института към Министерството на труда и 
заетостта на Индия!

Вяра Славянска има изграден имидж на професионалист в научната си област, 
притежава ценни лични качества и голям потенциал за развитие, което я прави много 
важен актив за ВУАРР. Тя се отдава напълно в работата си и със сигурност ще бъде 
„професор” не само с амбиция, но и с мисия. Важно е да се даде шанс за развитие на 
една нова генерация професори, които макар и на не толкова достолепна възраст, 
притежават висок професионализъм, езикови и комуникационни способности.

7. Критични бележки
Въз основа на големия брой достойнства не мога да отправя съществени критични 

бележки към учебно-педагогическата и научно-изследователската дейност на доц. Вяра 
Славянска. По-скоро като насоки за бъдеща работа бих й препоръчал да концентрира 
своите усилия към публикуване на разработки в чуждестранни списания с импакт- 
фактор, както и да продължи и увеличи участието си в проекти, особено такива със 
значимост за ВУАРР.

8. Заключение:
Цялостната ми положителна оценка ми дава основание с категоричност да 

подкрепя кандидатурата на доц. Вяра Славянска за заемане на академичната длъжност 
„професор”. С научната си продукция и с преподавателската си дейност тя се доказва 
като утвърден изследовател и преподавател, отлично теоретично подготвен и много 
добре познаващ практиката и проблемите в областта на управлението на човешките 
ресурси. Представените за рецензиране материали са по научния профил на конкурса и 
напълно удовлетворяват количествените и качествени критерии на ЗРАСРБ и 
Правилника към ЗРАСРБ на ВУАРР. Затова, убедено предлагам доц. д-р Вяра 
Славянска да бъде избрана за „професор” по професионално направление 3.7. 
„Администрация и управление”, специалност „Социално управление”.

16.12.2015 г. Председател на журито: I 1'
/проф. д-р инж. Д. Димитров/


