
С т а н о в и щ е

по обявен конкурс в ДВ, бр. 71 от 15. 09. 2015г. за „професор” по област на висше 
образование: 3. Социални, стопански и правни науки, в професионално направление: 
3.7 Администрация и управление, научна специалност „Социално управление” за 
нуждите на катедра „Управление” към „Факултет по икономика и управление” и в 
съответствие с чл. 4(3) от ЗРАСРБ и чл. 26, ал. 1 от ППЗРАС във ВУАРР и решение на 
ФС (Протокол № 29/ 10. 11. 2015г.), от проф. д.с.н. Пламен Йотов Братанов, катедра 
„Управление”при ВУАРР, Пловдив

Характеристика и оценка на кандидатката

Дон. д-р Вяра Славянска от Висше училище по агробизнес и развитие на 
регионите -  гр. Пловдив е единствен участник в обявения конкурс за професор по 
област на висше образование: 3. Социални, стопански и правни науки, в професионално 
направление: 3.7 Администрация и управление, научна специалност „Социално 
управление” за нуждите на катедра „Управление” към „Факултет по икономика и 
управление”. Доцент д-р Славянска е родена на 23.03.1974 г. в гр. Бургас. Тя завършва 
средното си образование в Английска езикова гимназия „Гео Милев” (Бургас) през 
1993 г. Приета е за студентка в Стопанска академия „Д.А.Ценов” (Свищов), 
специалност „Маркетинг и планиране”, където се и дипломира през 1997г. с 
допълнителна специализация „Банков контрол”. Доцент д-р Славянска защитава 
дисертация на тема „Формиране на проектен екип в условията на матрична структура” 
и през 20 Юг. придобива образователна и научна степен ,доктор” по научна 
специалност „Социално управление” (диплома №34188 на ВАК) в катедра 
„Управление” при Университет за национално и световно стопанство - София. От 
подробната автобиографична справка, приложена в документацията на конкурса, става 
ясно, че кандидатката притежава богат изследователски и преподавателски опит, 
придобит в системата на висшето образование в страната, включително и в тази 
на средното образование. Като доцент по социално управление във ВУАРР -  Пловдив 
понастоящем доцент д-р Славянска има нужната аудиторна заетост и изцяло 
отговаря на този задължителен критерий за заемане на академичната длъжност 
„професор”. Следва тук също така да отбележим, че доцент д-р Славянска владее 
английски език на отлично ниво и руски език на добро ниво.

Научноизследователска и преподавателска продукция и 
основни приноси на кандидатката

В конкурса доцент д-р Вяра Славянска участва с научна и преподавателска 
продукция, която включва общо 43 публикации, извън представените от нея за 
придобиване на ОНС „доктор” и академичната длъжност „д о ц е н т” , които са както 
следва:
• Монографии -  1 брой;
• Студии -  2 броя;
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• Статии -  17 броя (10 бр. публикувани в чужбина, от които 1 в списание с 
Импакт фактор);

• Доклади -  15 броя (8 бр. изнесени на научни форуми в чужбина);
• Учебници -  8 броя.

В съответствие със съдържанието на приложените в документацията по конкурса 
разделителни протоколи става ясно също, че 39 бр. от приложените публикации на 
кандидатката са самостоятелни, а 4 бр. са съвместни.

Тематиката на научната продукция на доцент д-р Славянска изцяло попада в 
полезрението на научната специалност и професионалното направление, обявени 
в конкурса: управлението на човешките ресурси като функция на общия мениджмънт, 
ролята му в организационната ефективност, ефективността на системата на управление 
на човешките ресурси, същността на проектния мениджмънт, промените в системата на 
човешките ресурси, проектната дейност като стратегически организационен приоритет, 
еволюцията на управленската теория и практика, социалната отговорност в 
управлението, вземането на управленски решения, стратегическото планиране като 
управленска функция, организирането на самата управленска функция, лидерството, 
контрола, същността на стратегията на УЧР, възнаграждаването на персонала в 
контекста на управлението на УЧР, проектният мениджмънт като управленска 
концепция, управлението на проектните екипи и т.н. Убеден съм, че публикациите на 
кандидатката се отличават с високо научно качество, а актуалността на 
разглежданите в тях проблеми -  т.е. тяхното теоретическо и практическо значение 
безусловно са извън всякакво съмнение.

Научните приноси на доц. д-р Славянска са систематизирани в предоставената 
справка, съгласно изискванията на чл. 24, т. 7 на ГТПЗРАС във ВУАРР, които изцяло 
приемаме и потвърждаваме. Обособяването на приносите в две относително 
самостоятелни групи има своя смисъл. Така става възможно да се откроят 
допълнителните приносни моменти в теоретично и методическо отношение първо, 
относно управлението на човешките ресурси в условията на проектната среда и второ, 
относно общото управление на човешките ресурси. В контекста на първата група прави 
особено впечатление акцента, който е поставен върху изграждането на ефективни 
системи за управление на човешките ресурси в мултипроектната организация, а при 
втората -  изследването на мотивацията на академичния състав във висшите училища, 
управлението на човешките ресурси в земеделския сектор, трудовата интеграция и 
дискриминация на имигрантите, а също така и социалното фермерство като 
алтернатива за трудова заетост на имигрантите. В същия смисъл, дори и без специално 
да разглеждаме проведените задълбочени емпирични изследвания в български 
организации, предназначени да илюстрират различни аспекти от управлението на 
персонала в мултипроектна среда, научната продукция на доцент д-р Вяра 
Славянска я представя като един изявен учен със свой собствен изследователски 
профил и безусловно обещаващо бъдеще. Тази констатация се потвърждава и от 
отражението на нейните научни публикации в специализираната литература -  
посочените в личната справка цитирания, включително и в чужбина.
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Преподавателската и академичната активност на доцент д-р Славянска включва 
преподаване на чужд език -  на студенти от университета в Кордоба (Испания), 
обучаващи се във ВУАРР по програма Еразъм (учебни дисциплини Firm strategies in 
agribusiness и European Funds and Programmes), разработването на учебни материали 
(учебник и допълнителни ресурси) за електронно и дистанционно обучение по 
дисциплината „Фирмени стратегии” (за нуждите на центъра по дистанционно обучение 
на ВУАРР -  В. Търново), периодично разнообразяване на методите на преподаване с 
акцент върху провеждане на емпирични изследвания, обмен на знания и опит с 
практикуващи мениджъри по управление на човешките ресурси в качеството им на 
гостуващи лектори, експертна дейност, член на редколегия, председател на жури за 
хабилитация, рецензент, членство в Българска асоциация по управление на проекти 
(БАУП), участие в проекти с крайни възложители - международни и национални 
институции, в специализации - обучение в „International training programme on 
Leadership development”, проведено в Института към Индийското министерство на 
труда (Делхи, Индия) по Програмата за техническо и икономическо сътрудничество на 
правителството на Индия (ITEC Programme) -  като единствен одобрен участник от 
България, преподаване в чужбина -  две преподавателски мобилности по програма 
ЕРАЗЪМ -  в Университет на Барселона, Испания (2014 г.) и в Университет на Кордоба, 
Испания (2015 г.) и др.

Написаното до тук дава основание за една обобщаваща положителна оценка за 
кандидатурата на доцент д-р Вяра Славянска в конкурса за „професор” по област на 
висше образование: 3. Социални, стопански и правни науки, в професионално 
направление: 3.7 Администрация и управление, научна специалност „Социално 
управление” за нуждите на катедра „Управление” към „Факултет по икономика и 
управление” при Висше училище по агробизнес и развитие на регионите (ВУАРР) -  
Пловдив. В същия смисъл отбелязвам, че нямам критични забележки и препоръки към 
тази кандидатура.

Лични впечатления за доцент д-р Вяра Славянска

Личните ми впечатления от доцент д-р Вяра Славянска са като от колежка от 
катедра „Управление” при ВУАРР. Тя се отличава със своята доброта, скромност, 
богата култура, коректност, задълбоченост и изключителен работохолизъм по 
отношение както на научноизследователската, така и на учебно-преподавателската 
работа в университета. В същото време тя проявява и научно-организационни и 
лидерски качества. Всичко това се отразява и в професионалното и развитие, което е 
съчетано и с умението и да работи добре в екип с колегите си. Безусловно всичко това е 
предпоставка за едно обещаващо развитие. Доцент д-р Вяра Славянска е уважаван и 
обичан преподавател от страна на студентите и се ползва с авторитет сред 
академичната общност.
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Вместо заключение

От изложеното в предходните страници следва логичното заключение, че доцент 
д-р Вяра Славянска притежава необходимите лични качества и удовлетворява 
изцяло законовите изисквания за заемане на академичната длъжност „професор”. 
Изследователската и работа като учен и резултатите от нея напълно съответстват на 
изискванията, необходими за участието и в обявения конкурс в ДВ, бр. 71 от 15. 09. 
2015г. за „професор” по област на висше образование: 3. Социални, стопански и 
правни науки, в професионално направление: 3.7 Администрация и управление, научна 
специалност „Социално управление” за нуждите на катедра „Управление” към 
„Факултет по икономика и управление” и в съответствие с чл. 4(3) от ЗРАСРБ и чл. 26, 
ал. 1 от ГТПЗРАС във ВУАРР и решение наФ С Протокол № 29/10. 11. 2015г.). Имайки 
предвид гореизложеното, предлагам доц. д-р Вяра Славянска да бъде избрана за 
„професор” по професионално направление 3.7. „Администрация и управление”, 
специалност „Социално управление”.

17.12.2015г. Член на научно жури: | Г? /
София (Проф.д.с.н. П. Братанов)
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