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1. Информация

за

дисертанта

и

обща

характеристика

на

представения дисертационен труд
Авторът на дисертационния труд Веата Доманска-Шаруга е придобила
образователна и научна степен „доктор“ от Warsaw School of Economics
(SGH) през 2006 г., а преди това се е обучавала в магистърска програма по
Маркетинг

и

мениджмънт

във

факултета

по

Мениджмънт

на

Икономическия университет в Катовице (1988-1993г.).
Дисертационният труд на д-р Веата Доманска-Шаруга е разработен в
обем от 249 страници и се състои от въведение, изложение в 4 раздела,
заключение и библиография. Съдържанието на разделите е разпределено в
отделни параграфи, като в края на всеки раздел са направени конкретни
обобщения, изводи и практически препоръки. Библиографията съдържа
191 заглавия на полски, руски и английски език, вкл. и интернет адреси.
Към тази структура в края на изследването са добавени списък на
таблиците (общо 21 бр.), както и списък на графиките и схемите (общо 61
бр.).
Най-общо казано, дисертационният труд разглежда създаването на
култура на управление на риска в организациите. Самото изграждане на
такава култура означава създаване на фундамент на управлението на
рисковете въз основа на три основни стълба: организационна култура,
осведоменост и ангажираност на служителите и система за управление на
риска, която е адекватна на размера и профила на организацията. Това
изисква формиране на поведенчески модели и инфраструктура за
управление на риска, както и механизми, детерминиращи ефективността
на управлението на риска. По мнението на автора на дисертацията,
културата на управление на риска е по-широко понятие от същността на
културата на риска и се свързва не само с формиране на подходящо
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поведение и отношение на членовете на организацията спрямо риска, но и
преди всичко със създаване на архитектура и механизми за управление на
риска, които включват служителите на всички нива на организацията в
процеса на управление на риска. Затова основният изследователски
проблем за автора е изграждането и подобряването на културата на
управление на риска.
Изборът на темата в контекста на нейната актуалност и практическа
приложимост е обоснован в увода на дисертационния труд (с.2-10).
Разработката се отличава с теоретичен и емпиричен характер, а
обширната й тематика налага ограничаване на анализите до основните,
според авторката, проблеми на културата на управление на риска. В
уводната част на изследването се съдържат необходимите реквизити за
такъв тип разработки. Определени са обектът, предметът и обхватът на
дисертационното изследване. Обектът и предметът на изследване са в
необходимата степен хармонизирани: обект - основните единици на
териториалното самоуправление (т.е. общини) в Полша (изследванията са
проведени върху представителна група от общини в Полша), а предмет културата на управление на риска в организацията. Дефинирана е
основната цел на труда: „идентификация и опис на основните
детерминанти на културата на управление на риска в общините в Полша и
определяне на нивото на културата на управление на риска в тези
общини“ (с.7 ). Формулирани са и две допълнителни цели, произтичащи
от основната. На тяхна основа са изведени 4 изследователски хипотези,
които предполагат че, ефективното управление на риска в организациите
на местните органи на управление се основава на изграждането на
култура на управление на риска, влияеща се от много променливи, които
могат да бъдат групирани в области и анализирани. Добре откроени са
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изследователските ограничения на автора относно надеждността на
получените с помощта на анкетите сведения и обхвата на емпиричните
изследвания. Приемам въведените от автора ограничения, посочени във
въведението на с. 10, защото това говори за реализъм и дълбочина на
анализа. Методологията на изследването и комплексният подход при
реализацията на изследователската теза следват логиката на изложението
в дисертационният труд (с. 9-10). Добро впечатление прави използвания
от автора ясен и точен в терминологичен отношение език, като в хода на
изследването се демонстрира добра теоретична подготовка, с осигурена
релевантност на терминологията. На този основа може да се направи
обобщението, че концептуалната рамка на дисертационното изследване е
добра основа за неговото успешно провеждане.

2. Оценка на получените научни и научно-приложни резултати
Оценявам положително, възприетият от автора подход, а именно
структурата на дисертационния труд

да съответства на поставените

задачи, като се “търси“ решение на тях. Изложението е представено в
четири глави, които представят както теоретичните, така и практическите
аспекти на изграждането и подобряването на културата на управление на
риска в органите на местното самоуправление в Полша. По своя характер
и съдържание, четирите глави в тяхната последователност са: 1) Риск и
управление на риска в органите на местното самоуправление в Полша; 2)
Система за управление на риска; 3) Култура на управление на риска; и 4)
Идентификация и оценка на културата на управление на риска в общините
в Полша.
В първа глава авторът разглежда въпроса за риска и стратегическото
измерение на управлението на риска в публичните организации.
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Разсъжденията на автора са фокусирани върху концептуализация на
понятията риск и управление на риска, както и върху концепцията за
управление на риска като интердисциплинарна концепция с акцент върху
проблемния обхват на управлението на риска в управленската науката.
Специално внимание е отделено на интегрирането на процеса на
управление на риска с останалите процеси в организацията.
Във втора глава се разглежда архитектурата на управление на риска и
изграждането на система за управление на риска и нейните компоненти.
Представени са основните принципи на системата за управление на риска,
приети на практика в органите на местното самоуправление. В системата
за управление на риска е очертана рамкова структура, основа за
изграждането на политика за управление на риска и процеса на
управление на риска съгласно методологията ISO 31000.
Основният фокус на трета глава е поставен върху типологията на
организационните култури в публичните организации на чиято основа да
се изгради модел на организационната култура на общината като основна
единица на местното самоуправление. Това, според автора, би било
оптимален

модел,

благоприятстващ

изграждането

на

култура

на

управление на риска. В тази глава е представен модел за изграждане и
усъвършенстване на културата на управление на риска, който може да
бъде успешно използван от публични и бизнес организации.
Специален акцент в рецензията поставям върху четвърта глава на
дисертационния труд поради обстоятелството, че е вложен огромен труд
да се са представят резултатите от изследванията на автора, проведени в
полските общини през 2015-2017. В тази емпирична част на разработката
е включена презентация на изследователската методология, като се
акцентира върху графика на изследванията и прилаганите изследователски
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методи и средства през отделните етапи. Представените резултати от
изследванията се отнасят до организационната култура в общините в
Полша, участието на служителите в управлението на риска в общините,
зрелостта на процеса на управление на риска в общините и зрелостта на
културата за управление на риска в общините в Полша.

3. Оценка на научните и научно-приложни приноси
На дисертационния труд следва да се гледа като на завършено научно
произведение.

В

дисертацията

се

представя

проблематиката

на

управлението на риска в органите на местното самоуправление, като се
акцентира върху измеренията, които формират културата на управление
на риска. За автора тези измерения са организационната култура,
системата за управление на риска и участието на служителите в процеса
на управление на риска. Осмислянето на тези отличителни измерения и
знанията в тази област са основата за изграждане на култура на
управление на риска в организациите. Авторовите претенции в
разработката са не само за критична оценка на литературата, но и за
предлагане на авторски дефиниции и модели, включващи пирамидата на
културата на управление на риска, модел на организационната култура в
общината и модел на изграждане и подобряване на културата на
управлението на риска.
Като цяло, не намирам основание да подлагам на съмнение
постиженията на автора, които приемам за негово лично дело. По своя
характер те са научно-приложни и има основание да се твърди, че могат
да бъдат използвани в практиката. Обобщената оценка на дисертационния
труд на д-р Беата Доманска-Шаруга и по-специално на научноприложните и научно - практическите приноси се изразяват в следното:
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•

Обогатена е теорията по управленските науки и се запълват
пропуски в научната литература в областта на културата на
управление на риска. Дисертацията описва връзката между
културата в организацията и културата на управление на риска, като
специално

следва

да

се

отбележи

важното

значение

на

диагностицирането на актуалното състояние на културата на
управление на риска в общините в Полша. Наред с това, трудът
предоставя знания за състоянието на управлението на риска няколко
години след въвеждането на задължението за провеждане на
управленски контрол в звената на публичния сектор в Полша.
•

В разработката могат да се открият новаторски елементи в
теоретичните разсъждения и емпиричните изследвания на автора,
като с особена значимост се отличават резултатите от изследванията
на организационната култура в общините в Полша, участието на
служителите в управлението на риска в общините, зрелостта на
процеса на управление на риска в общините и зрелостта на
културата за управление на риска в общините в Полша.
Предложеният модел за изграждане на култура на управление на
риска и предложенията за използване на метода на категоризация за
оценката на зрялостта на културата на управление на риска в
организациите биха могли да повлият върху развитието на теорията
и научните изследвания в тази област на управленската наука.

Обобщената оценка на дисертационния труд е, че изследването на д-р
Беата Доманска-Шаруга се отличава със сериозност и задълбоченост.
Несъмнено то обогатява и допълва съществуващите теоретични знания и
натрупания практически опит в в областта на културата на управление на
риска.
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4. Оценка на публикациите по дисертацията
По своята структура научните

постижения на автора могат да бъдат

представени в следния ред: 1 авторска монография, 7 редакции на научни
монографии, 47 глави в монографии и 33 статии в научни списания. Към
автореферата е приложен и списък с публикациите на автора, пряко
свързан с темата на дисертацията, коѝто включва 4 редакции на научни
монографии, 13 глави в монографии и 11 статии в научни списания.Това
показва, че е осигурена необходимата публичност на изследователския
процес във връзка с разглежданата проблематика.

5. Оценка на автореферата
Авторефератът е разработен в обем от 31 страници и представя
синтезирано съдържанието на дисертационния труд. Той съдържа
необходимите атрибути и достатъчно адекватно отразява съдържанието и
коректно представя научните резултати от изследването.

6. Критични бележки, препоръки и въпроси
В десертационен труд като този е нормално да се открият конкретни
пропуски и непълноти, които не променят положителната ми оценка за
съдържателния приносен характер на разработката. Позволявам си да
препоръчам на автора да продължи своите научно-изследователски
търсения и разработки в областта на култура на управление на риска,
което ще увеличи вероятността от постигане на оперативните и
стратегически цели на организацията.
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7. Заключение
Представеният за рецензия дисертационнен труд показва способността
на автора да разсъждава и предлага решения на сложни теоретически и
практически проблемни въпроси. Положителната оценка на разработката
на д-р Беата Доманска-Шаруга ми позволява да направя извода, че
представеният дисертационен труд отговаря на критериите в Закона за
развитие на академичния състав и Правилника за неговото приложение.
Това ми дава основание да предложа на членовете на Научното жури да
присъдят научна степен „доктор на науките” на д-р Беата ДоманскаШаруга

по

професионално

направление

3.7.

“Администрация

и

управление“.

6 ноември, 2018г.
София

Подпис: ………………………
(проф. д-р Поля Кацамунска)
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