
РЕЦЕНЗИЯ

от проф. д-р Тилчо Иванов

за дисертационния труд на Гжегож Дроздовски за получаване на научна

степен „доктор на науките“

на тема „Развитие на компетенциите на ръководния персонал в

организацията“

1. Актуалност и значимост на разработеният в дисертационния труд

проблем.

Предложеният дисертационен труд, с обем 245 стр. на руски език,

съдържа въведение, четири глави, заключение и използвана литература.

Разглежда непреходния управленски проблем за компетенцията на

организационните ръководители. Изследва въпросите за теоретическата

трактовка на компетенцията на ръководителите, значението на компетенцията в

променящата се среда на организацията, методологията за емпирично

изследване на компетенцията и анализ на компетенциите на ръководния

персонал. Тази проблематика, разглеждана от Г. Дроздовски е актуална и с

висока степен на приложимост в процеса на създаването на обективна

експертиза на качествата на организационните ръководители не само в Полша,

но и в нашата и други страни. Тази актуалност нараства в условията на

постигане на все по-високи изисквания в променящата се бизнес-технологична

среда.

Оценката на състоянието на състоянието на решавания от докторския

труд проблем е вярна и точна. Адекватността на представения за рецензиране

труд се доказва не само от поставянето на предизвикателната цел за

диагностициране на компетенциите на организационните ръководители,

задълбоченото познаване на съвременните публикации по темата, но и от добре

построената структура, съдържанието и направените изводи от проведеното



изследване. Авторът отразява адекватно съществуващата многозначност и

интерпретация, както при дефиниране на категорията „компетенция“, така и по

отношение на въздействието върху нея.

В методически план изследването приема теоретическата концепция за

компетенциите като размито понятие, с множество интерпретации на различни

подходи и школи, различаващо се от термина „квалификация“, който представя

ограничена картина на работата на ръководителя. Лансира приемането на

систематичен, цялостен и моделен подход за решаване на възникващия

оценъчен проблем. Подлага своите твърдения на задълбочена проверка като

поставя 10 верифициращи въпроса. Емпиричната проверка на

изследователската хипотеза е основана на анкетно проучване, проведено в

рамките на изследванията на Катедри „Организационно управление“ и

„Предприемачество и иновации“ на Академията Яков от Парадиж в Гожов

Великополски (2012-2016 г.).

2. Кратка аналитична характеристика на естеството и

достоверността на материала върху който се градят

приносите на дисертационния труд.

Дисертационният труд се основава на голямо множество от 280

литературни  и 9 Интернет източника на полски и английски език. Авторът ясно

и коректно анализира както същността и структурата на компетенциите и

тяхната промяна в динамичната среда, така и възможностите за тяхното

измерване, анализ и оценка.

Трудът притежава всички необходими изследователски елементи, вкл.

обосновка на актуалността, обект (организационните ръководители) и предмет

(техните компетенции), ограничения, проблем, хипотеза, методология и

емпирична проверка на резултатите от изследването. Достойнство на

изследването е съчетаването на теоретически, методически и емпиричен аспект

на ясно поставената изследователска цел за разработка на характеристика на



компетенциите в избрани организации. От това авторът еднозначно дефинира и

основната хипотеза на изследването. Тя включва твърдението, че динамиката

на средата изисква компетенции, които правят възможно адаптиране към

възникващите ситуации. Авторът приема умението за приспособяване като

основно качество на управленската компетентност като свързва това с

проблемния дефицит от умения за приспособяване на компетенциите към

променящата се среда и необходимостта от тяхното регулярно актуализиране в

съответствие с възникващите ситуации.

Приносите от дисертационния труд обогатяват съществуващите знания за

управленската компетенция. Могат да имат значим ефект при прилагане в

образователната политика и организационната мениджърска практика. В

образователната практика е препоръчително дефиниране на целевите

компетентности на образователните програми и планове и насочване на

учебното съдържание за тяхното постигане. В мениджърската практика могат

да облекчат прехода от прилаганите сега функционални длъжностни

характеристики към спецификация на компетенциите на въвлечените

мениджъри и изпълнителен персонал.

3. Оценка на авторското участие и получаването на приносите в

дисертационния труд и публикациите по него.

Авторът посочва 9 приносни резултата от изследването. Те включват:

аргументиране на цялостен подход за теоретичен и емпиричен анализ на

управленския персонал; въвеждане на нова дефиниция за компетенция;

интерпретация на свързани понятия; доказана връзка между средата и

компетенциите; класификация на компетенциите; доказване на необходимостта

от тяхното подобряване; показване на дефицит на компетенции; доказана

йерархия на измеренията на компетентността; структуриране и подчертаване на

значението на съставните компоненти на компетентността.

Приемам тези претенции за действителни и обобщавам постигнатите

приноси на:



• Направено теоретическо обобщение на основни категории и

термини за изследване на персонала и управленската компетентност.

• Идентификация на проблемите на компетентността при

организационното управление в променящата се среда.

• Предложена и емпирично проверена методология, вкл. оценъчен

подход, критерии и показатели за диагностичен анализ на компетентността.

• Направени рационални предложения за подобряване на

управленската практика за анализ и оценка на компетентността

Структурата и съдържанието на дисертационния труд свидетелства за

оригиналност на изследваните проблеми и предлагани решения за диагностика

на управленските компетенции в условия на промяна на организационната

среда. Получените резултати и предложения потвърждават личния принос на

автора при изпълнение на дисертационното изследване.

Авторът представя 30 публикации свързани с темата на дисертационния

труд и по-общата тема за управление на човешкия капитал в организацията.

Само 3 от публикациите са в съавторство с други изследователи. Публикациите

ясно и нееднозначно представят устойчивия и многотраен интерес на автора за

изследване на ключови проблеми и елементи на управлението на човешкия

капитал и управленските компетенции.

4. Отразяване на дисертационния труд от автореферата.

Авторефератът на дисертационния труд с обем 28 стр. на български език

съдържа представяне на основните изследователски елементи на докторския

труд. Вярно и точно отразява съдържанието на дисертационния труд.

Убедително излага актуалността и значимостта на темата, обекта, предмета,

обхвата и ограниченията, целите, тезата, задачите на изследването. Обосновава

адекватността на тематичния избор. Представя методологията, вкл.

изследователските методи, критериите за анализ и етапите на изследването.

Адекватно публично представя получените резултати, изводи и предложения от

изследването.



5. Критични оценки, забележки и препоръки.

Авторът използва цитиране на собствени предходни публикации при

съдържателния анализ на категорията компетенция и нейните характеристики.

Това не е прието в националната практика като се приема, че дисертационния

труд представя публикуваните и непубликувани виждания на автора по темата

на дисертационното изследване.

При дефиниране на съдържанието компетенция е възможно прилагане на

три подхода, използвани при изучаване на лидерството: опитен или ориентиран

към качествата на мениджъра; поведенчески или ориентиран към ефектите от

поведението върху ефективността и ситуационен, насочен към факторите от

средата, които правят мениджъра ефективен. В контекста на ситуационния

подход е обещаващо допълване на бъдещите изследвания на автора по

проблема „компетенции“ с интерпретиране на дефицита от компетентност като

източника на риск за организационните цели и резултати. Естеството на този

риск възниква от несъответствие на способностите на мениджърите да вземат

адекватни и своевременни решения по възникващите проблеми от

въздействията на средата в организационната практика. Компетентността може

да се разглежда като ключов фактор, който заедно с рационалността на

действието определят крайните резултати от управлението. Поради това

повишаването на компетентността и тренировката за действие са основни

инструменти за превенция на управленските рискове в променящата се среда.

От друга страна при въздействието върху дефицита на компетентността е

възможно да се използват приложимите методи за превенция при управление

на организационните рискове. Поради това изграждането на компетенции се

приема и превръща в основна цел на образователната дейност в редица водещи

страни в света.

Направените бележки трябва да се разглеждат като препоръки за

бъдещата работа на докторанта и не намалява категоричната положителна



оценка на постигнатите от него качествени и количествени изследователски

резултати.

6. Други въпроси.

Нямам допълнителни въпроси към дисертационния труд.
7. Заключение

Въпреки посочените бележки, които могат да се приемат като препоръки

за работата на автора, общата оценка за предложения дисертационен труд е

висока. Представеният за рецензиране труд е напълно завършено и задълбочено

изследване на непреходен проблем на компетенцията в организационното

управление. Представлява високо компетентно, професионално, комплексно

теоретико-методологическо и емпирично изследване на сложен проблем на

управленската практика, по който няма добри предходни решения. Съответства

на изискванията на Закона за развитие на академичния състав и на Правилника

за неговото приложение. Притежава научни резултати и приноси, които дават

основание да предложа да бъде дадена научната степен „доктор на науките” на

г-н на Гжегож Дроздовски.

София, 04.07.2018 г.

Рецензент:

(проф. д-р Тилчо Иванов)


