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                                   Утвърдил: 

(проф. д-р Павел Павлов) 

Справка за дейността на  

ас. д-р Велислава Николаева Костова 

 

кандидат в конкурс за заемане на академична длъжност „доцент“ по 

професионално направление 3.7. Администрация и управление (Основи на 

мениджмънта. Стратегически мениджмънт) 

 

Критерии и показатели за  оценка на кандидата:  

 

1. Във връзка с учебната дейност:  

а) аудиторни и извънаудиторни занятия: 

• Разработени са лекционни курсове по следните дисциплини за ОКС 

„Бакалавър”: 

� „Стратегическо управление”; 

� „Въведение в мениджмънта”; 

� „Управление на хотелиерството”. 

За ОКС „Магистър” разработва лекционен курс по дисциплината: 

� „Стратегическо лидерство” 

Кандидатът е водил семестриални упражнения по дисциплините 

„Стратегическо управление”, „Обща теория на управлението”, 

„Организация и технология на управлението”, „Управление на туризма”. 

• Нововъведения в методите на преподаване: По всички преподавани 

дисциплини в ОКС „Бакалавър” са разработени презентационни материали 

и курс от задачи, тестове, ситуационни и делови игри, които се използват 

по време на семинарните занятия. На студентите се поставят 

самостоятелни задачи, които те трябва да разработят и презентират. В 

системите за електронно и дистанционно обучение са поместени примерни 

тестове за самоподготовка, условия за курсови задачи и допълнителна 

информация към учебното съдържание.   

• Осигуряване на занимания в практическа среда извън висшето училище 

или научната организация: Във връзка с придобиването на практически 

умения за спецификите на общото управление (дисциплината „Въведение 

в мениджмънта”) и стратегическо управление (дисциплината 

„Стратегическо управление”) на студентите се възлага задача, която 

включва теренно проучване и изготвяне на проект, в който да отразят 

получените резултати. На студентите, които изучават дисциплината 

„Управление на хотелиерството” се поставя задача, която включва 

изследване на отделните структурни единици и спомагателни звена в 

предварително посочено хотелиерско заведение. Кандидатът организира и 

ръководи учебни стажове и практики на студенти. 

 

б) публикувани учебни материали:  

� сборник с тестове и задачи „Стратегическо управление на бизнес 

организацията”;  
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� ръководство за семинарни занятия „Стратегически аспекти в 

управлението”; 

� учебник „Организация и управление на туристическото предприятие”; 

� ръководство за самостоятелна работа „Организация и управление на 

туристическото предприятие”; 

� ръководство за семинарни упражнения „Стратегиите в управлението на 

фирмите” в съавторство с проф. д-р П. Бодурова и ас. Г. Желязкова; 

� учебно помагало „Основи на управлението” в съавторство с доц. д-р А. 

Порязов и ас. д-р П. Ямукова; 

� учебно помагало за дистанционно обучение „Въведение в теорията на 

мениджмънта” в съавторство с доц. д-р А. Порязов и ас. д-р П. Ямукова. 

 

в) работа със студенти в научноизследователски и 

художественотворчески проекти: Изготвяне на три рецензии на дипломни работи 

за придобиване на ОКС „Бакалавър”. Понастоящем има шест научни ръководства на 

дипломанти за придобиване на ОКС „Бакалавър”. 

 

2. Във връзка с научноизследователската дейност:  

а) участие в научноизследователски проекти:  

� Участие като обучител (в екип) в проект „Развитие на капацитета на 

неправителствения сектор за ефективно партньорство с местната 

администрация” BG051PO002/08/2.3-02 по Оперативна програма 

„Административен капацитет”, подприоритет 2.3. „Укрепване капацитета 

на структурите на гражданското общество”. Участието е в модул 

„Управленско решение”. (2008 г.) 

� Участие като обучител (в екип) в проект BG0202.01-YI.5.178 “Possibilities 

for permanent employment for unemployed specialists with higher education in 

the sphere of industry and machinery construction”- Възможности за трайна 

заетост на безработни специалисти с висше образование в сферата на 

машиностроенето и химическата промишленост. Участието е в модул I 

„Адаптация към йерархията”. (2005 г.) 

 

б) участия с доклади:  

� в национални научни форуми – 3; 

� в международни научни форуми – 5; 

 

в) членства в професионални организации: Мрежа на институтите и 

училищата по публична администрация за Централна и Източна Европа (NISPAcee); 

 

г) научни и научноприложни разработки: Самостоятелно изследване в 

процеса на разработване на дисертационен труд на тема „Оценка на иновационната 

дейност на малки и средни индустриални предприятия”. 

 

д) научни публикации (печатни и електронни), включително публикации в 

международни издания по обявения конкурс за доцент (не участвали в други 

процедури): монография – 2, студия – 1, статии – 11, публикации в чужбина – 2 (в т.ч. 

след придобиване на научна степен „доктор”: монография – 1 самостоятелна и 1 глава 

в монографичен цикъл, студия – 1, статии – 2).  
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 Общо, в т.ч. 

 монографии студии статии доклади 
публикации 

в чужбина 

учебни 

помагала 

участие 

в 

проекти 

преди 

защита  
- - 9 6

1
 2

2
 3

3
 2 

след 

защита  
2 1 2 - - 4 - 

всичко 2 1 11 6 2 7 2 

 

3. Други значими постижения (по преценка на кандидата):  

Участвал е в организирането на контакти на университета с други образователни 

структури, в резултат на което са сключени споразумения за съвместна образователна 

и научноизследователска дейност. 

 

 

Дата: 18.12.2012.                                                                                     Подпис: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

1
 Четири в съавторство. 

2
 Една в съавторство. 

3
 В съавторство. 


