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Р Е Ц Е НЗ И Я

на дисертационния труд на тема

„ УПРАВЛЕНИЕ НА ВИСШЕТО ОБРАЗОВАНИЕ В ПОЛША И

ПОТРЕБНОСИТЕ НА ПАЗАРА НА ТРУДА“

за присъждане на научна степен „доктор на науките“ в професионално

направление 3.7. „Администрация и управление“, по докторска

програма „Организация и управление извън сферата на материалното

производство“,

разработен от доктор Павел Мачияшик

Рецензент: проф. д. н. Севдалина Илиева Димитрова,

Национален военен университет “Васил Левски”, гр. Велико Търново

1. Актуалност и значимост на разработвания научен

проблем

В съвременната обществено-икономическа среда, когато на

дневен ред е изграждането а „икономика на знанието“ и ключов за

генерирането на добавена стойност в учещата се система е ресурсът

„знание“ в светлината на стратегическата рамка „Европа 2020“,

образованието и обучението са призвани да формират необходимите

способности, основани на управлението по компетентност и

компетенции, за да отговорят на нарастващите изисквания на пазара на

труда и на предизвикателствата на бизнес средата. В отговор на това е

представеният на научната общност труд от д-р Павел Мащияшек на

тема „Управление на висшето образование в Полша и потребностите на

пазара на труда“.
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Актуалността на разработвания от доктор Мачияшек в

дисертационния труд проблем в научно и научноприложно отношение

произтича от научната необходимост да бъде запълнена липсата на

системно научно-приложно изследване на спецификата на научния

мениджмънт на образованието и обучението в динамично променящата

се бизнес среда и потребностите на пазара на труда.

Проявлението на конкретизираните приоритети на образованието

и обучението е в необходимостта от въвеждането на управление,

базирано на компетентност и компетенции, съответстващи на:

Стратегия за интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж "Европа

2020", Европейска квалификационна рамка за учене през целия живот

(ЕКР), Национална квалификационна рамка на Република България

(НКР); Национална стратегия за развитие на научните изследвания

2020, Ниво на Квалификационната рамка на Европейското

пространство за висше образование (КРЕПВО). И всичко това в

интерес на нарастващите потребности на бизнеса, интелигентния

растеж, заемане на подобаващи позициии в Европейското пространство

на висшето образование.

Прочитът на дисертационния труд е в подкрепа на пълното

съответствие на темата с основното съдържание на същия. В подкрепа

на това са  амбициозните научни търсения на автора, чиято цел е

изследване на отношенията в управлението на системата за висше

образование в Полша и взаимовръзката с пазара на труда.

Защитимостта на така поставената цел е посредством решаването

на конкретизираните въпроси с характер на научно-изследователски

задачи, обоснованите обект и предмет на научното изследване, основна

http://mon.bg/?h=downloadFile&fileId=1984
http://mon.bg/?h=downloadFile&fileId=1984
http://mon.bg/?h=downloadFile&fileId=1999
http://mon.bg/?h=downloadFile&fileId=1999
http://mon.bg/?h=downloadFile&fileId=1980
http://mon.bg/?h=downloadFile&fileId=1983
http://mon.bg/?h=downloadFile&fileId=1983
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хипотеза и подхипотези, приложимостта на общопризнатите на

научното познание теоретични и емпирични методи.

В подкрепа на формулираната хипотеза на научното изследване,

авторът обосновава допустимите ограничения на изследователската

дейност и обхватът на научноизследователските търсения с 10 годишен

период (2008-2018 год.).

2.Обща характеристика и структура на дисертационния труд

Научният труд е структуриран в съответствие с формулираните

цел и научноизследователски задачи, избраната методика и

инструментариум. Постигането на целта, решимостта на задачите и

защитимостта на формулираната хипотеза с двете подхипотези в

представените изследвания и анализи, e в обем от 484 страници, от

които 347 страници основен авторски текст и 141 стр. приложения.

Съдържанието на научния труд е представено в увод, изложение в пет

глави, заключение, литература, приложения, съдържащи илюстративни

материали и анкети за изследваното висше учебно заведение в

Тарнобжег , списък на таблиците – 32 на брой, списък на фигурите – 5

броя.

За целите на изследването и постигнатите научни и научно-

приложни резултати в дисертационния труд доктор Мачияшек е

проучил и коректно използвал подходяща литература, включваща 173

заглавия и 12 електронни източници. Научната и научноприложната

стойност и авторитет на авторите на посочените източници за мен не

подлежи на съмнение, като е постигната висока достоверност,

всеобхватност и прецизиране на направените изследвания чрез

коректен научен анализ.
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Към използваните в хода на изследването източници, третиращи

в различна степен и обем, отделни фрагменти и детайли от

изследваната проблематика, от страна на автора е подходено

максимално добронамерено и обективно, като са откроени не само

забелязаните в тях слабости и различия с авторовата хипотеза, но са

подчертани и неоспоримите им научни достойнства и практическо

приложение.

Доктор Павел Мачияшек демонстрира високо равнище на

запознатост спрямо състоянието на досегашната разработеност на

проблема в качеството му на обект на научноизследователска дейност в

дисертационния труд.

Основните резултати от научното изследване са презентирани и

защитени от автора в дискусии чрез участие и публикации в

национални и международни научни форуми, списания, издания. Пряко

свързани с темата на дисертационния труд са посочени17 публикации,

в т.ч една монография, научни статии и доклади. Това предоставя

възможност на доктор Мачияшек за създаването на верифицирана

теория за управление на висшето образоване в Полша, която да служи

като основа за практическата реализация на системата за ефективен

мениджмънт в динамично променящата се бизнес среда. Прецизно и

адекватно са обработени и обобщени многообразните и често пъти

противоречиви елементи на научното изграждане, като ги представя в

съответствие с общоприетата хронологизация при научните

разработки. Така е постигната максимална адекватност между

заложените изследователски цели, задачите за тяхното постигане и

инструментариума, използван за тяхното изпълнение.
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Избраната методика на изследване при разработването на

дисертационния труд е реализирана в системно-структурен, системно-

функционален и архитектурен аспект, при което заложената

изследователска работна хипотеза на изследването в дисертационния

труд с използването на методите на теоретичните и емпиричните

изследвания, е получила обоснован отговор чрез поставената цел и

задачи.

Защитимостта на изведените в края на всяка глава изводи и

общите изводи в дисертационния труд е подкрепена с необходимите

доказателствени материали, съставляващи приложенията към

дисертационния труд.

Предложеният дисертационен труд напълно съответства като

научна разработка по обем и качество на законовите изисквания за

научна степен „доктор на науките“.

3.Характеристика на научните и научно-приложните
приноси в дисертационния труд. Достоверност на материала

Научните и научно-приложните резултати от научните търсения

на автора се основават на задълбоченото познаване и творческото

адаптиране на съвременни научни теории, нормативни актове и

публикации по изследваната проблематика.

Основните научни и научно-приложни резултати от извършените

изследвания в дисертационния труд се свеждат до доказване с нови

средства на съществени и нови страни в съществуващи научни

проблеми и теории. Достоверността на материала в дисертационния

труд води до полезно увеличаване на знанията в предметната научна

област на бизнес структурите и представлява оригинално развитие на
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частни проблеми във висшето образование в Полша и потребностите на

пазара на труда, водещи до конкретни резултати.

Получените научни резултати в дисертационния труд ми дават

сериозни основания да подкрепя посочените от кандидата претенции за

научна новост, за научни и научно-приложни приноси, свързани с

постигнатите резултати.

3.1. Научни резултати и приноси

3.1.1. Разработена е научнотеоретична концепция за

необходимостта от стратегически мениджмънт на знанието в

динамиично променлива бизнес среда.

3.1.2. Генерирано е ново знание за мениджмънт на висшето

образование в Полша, в основата на което е разбирането за модерната

държава, като източник на стабилност, а не като консуматор в

съвременното европейско семейство.

3.1.3. Създадена е методология, подпомагаща разработването на

модел на стратегия за образование, базирана на знания и способности

за реализирането на мисията, целите и задачите пред интелигентната

система за върхови постижения чрез разумен баланс между заявени

намерения и ресурсно осигурени възможности.

3.1.4. Дообогатени са съществуващите знания и умения в

теорията и практиката за ролята на стратегическия мениджмънт на

всшето образоване в Полша като действен фактор при формирането на

ефективна и ефикасна релация между висше образование и бизнес

изисквания.

3.1.5. Доказано е взаимодействието между публичното

управление (като теория и практика) и научното управление на

ресурсите за висше образование в Полша, като водещ императив.
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3.1.6. Защитена е тезата, че стратегическият мениджмънт е в

основата на рационализирането на управленските решения в системата

за образование, обучение и научни изследвания в системата за

интелигентен растеж, чрез релацията „ресурси – способности –

резултати (ползи)“.

3.1.7.Предложен е нов подход към управлението на развитието на

научния потенциал в системата за образование, обучение и научни

изследвания в Полша като базисна основа на съвременно знание

съобразно изскванията на пазара на труда.

3.2. Научно-приложни резултати и приноси:

3.2.1. Доказана е научноекспертната платформа на извършените

изследвания за състоянието и перспективите за развитие на научно-

образователните организации на икономиката на знанието.

3.2.3. Научно защитена е идеята за постигането на баланс между

необходимите способности и реалните ресурси при изграждането на

институционалната основа и организационната структура на една

бъдеща система за висше образование, професионално обучение и

научни изследвания в интерес на потребностите на пазара на труда.

3.2.4. Обосновани са методите и моделите на успешен

мениджмънт на знанието в обучаващите се организации, възприели

знанието като водеща парадигма и неотменим императив за

ефективност и ефикасност в дейността си.

3.2.5. Адаптиран е инструментариумът за научен анализ на базата

на системното управление в научно-образователните организации чрез

създаването на модерното знание като капитал, гарантиращ

конкурентно предимство в процеса на образование, обучение и научни

изследвания.
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3.2.6. Обоснована е необходимостта от намаляване на обхвата на

регулираните професии съобразно стандартите на Европейското

пространство на висшето образование и свободния международен

поток на човешките ресурси.

3.2.7. Създадени са адаптирани модели за организация на

системата за висше образование, квалификация и поуки от практиката,

съобразени с изискванията за прозрачно, ефективно и ефикасно

управление, при нарастващи потребности на пазара на труда и реалната

ресурсна осигуреност.

3.2.8. Научно е доказана тезата, че към управлението на

човешките ресурси като основен носител на организационно и научно

знание следва да се подхожда като към стратегическа дейност,

базирана на подхода на управлението по компетентност и

компетенции, за създаването на конкурентно предимство при ресурсна

обвързаност в реално време.

Научните и научноприложните изследователски резултати и

приноси в дисертационния труд се градят на задълбоченото познаване

и творческото адаптиране на съвременни научни теории.

4. Оценка на научните резултати и приносите на
дисертационния труд

Предложеният дисертационен труд, създадената и верифицирана

теория по мениджмънт на висшето образование и обучението в

динамично променящата се бизнес среда и постигнатите приноси, са

лично дело на доктор Павел Мачияшек. Основната част от

разглежданите идеи, подходи и решения представляват оригинални

разработки или са нова интерпретация на вече известни, с отчитане

влиянието на променящите се условия и фактори.
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Основание за това е научнолитературната осведоменост и

компетентност на автора, която не търпи възражения, а похвали за

стремежа да бъдат компилирани, анализирани, интерпретирани

огромен брой  литературни, нормативни и справочни източници,

електронни сайтове,  досегашни научни мнения и изследвания по

научния проблем в процеса на тяхното многообразие и противоречиво

развитие.

5. Оценка на публикациите по дисертацията и авторството
Резултатите от научните търсения на автора в настоящия труд са

популяризирани в редица публикации в страната и в чужбина, което е в

потвърждение на дългогодишната, последователна, задълбочена,

надграждаща научноизследователска  дейност на доктор Мачияшек по

толкова важни и ключови за висшето образование в Полша проблеми и

извеждането на знанието като ресурс, генериращ добавена стойност в

динамични промени на бизнес средата и все по-нарастващи

изисквания на пазара на труда.

В подкрепа на това ми твърдение са представените 17

публикации в национални и международни научни издания с характер

на монографии, научни статии и доклади, пряко кореспондиращи с

темата на дисертационния труд.

6. Литературна осведоменост и компетентност на докторанта
Литературната осведоменост и компетентност на автора на

дисертационния труд не търпи възражения, в подкрепа на което са

използваните 173 литературни, нормативни и 12 електронни

източници. По подходящ начин са компилирани и систематизирани

съществуващите мнения, добрите практики и чужд опит в
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многообразието и противоречивото разбиране на изследвания научен

проблем.

Резултати от изследването в дисертационния труд могат да

послужат като методологическа база за разработването на редица

научноизследователски трудове. Не ми е известно да са цитирани от

други автори.

7. Оценка за автореферата
Авторефератът е разработен съгласно изискванията и съдържа

основните проблеми и начините за тяхното решение,  посочени в

дисертационния труд. Той дава пълна представа за научната стойност и

практическата приложимост на постигнатите научни и научно-

приложни резултати, в подкрепа на защитимостта на изследователската

хипотеза.

8. Критични бележки
Към дисертационния труд на доктор Мачияшек могат да се

посочат някои бележки, които са с характер по-скоро на препоръки:

- значителният брой частни задачи за научното изследване

детайлизират доста обстоятелствено общата задача на дисертационния

труд;

– обстоятелствеността на работната хипотеза и декомпозирането

й на подхипотези затрудняват до известна степен прецизирането и

обосноваването на нейната защитимост като научни приноси;

Посочените бележки са с технически и дискусионен характер, без

да се отразяват съществено върху значимостта на приносите в

дисертационния труд.

Дисертацията е задълбочен и добре оформен научен труд от

изследването на актуален научен проблем и с постигнатите научни и
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научноприложни приноси доказва способността на доктор Павел

Мачияшек самостоятелно да разработва научни въпроси, важни за

теорията и практиката в решаването на проблеми със съществено

значение за менджмънта на висшето образование в Полша в

съответствие с изискванията на пазара на труда и изискванията на

Европейското пространство за висше образование.

Препоръчително е постигнатите в дисертационния труд

приносни моменти да послужат като методологическа база при

актуализирането на регламентиращите актове и документи за

развитието на висшето образование в Полша .

9. Лични впечатления за докторанта
Не познавам лично доктор Павел Мачияшек. Преценките ми в

рецензията се основават единствено на представените дисертационен

труд и автореферат за присъждане на научна степен “доктор на

науките”. На това основание считам, че доктор Мачияшек познава

изследваната проблематика, коректно използва проучената за

постигане на целите на дисертационния труд литература, има критично

отношение към идентифицираните в хода на научноизследователската

работа проблеми. Научните изследвания и анализи са задълбочени,

резултатите от тях правилно са интерпретирани, постигнати са значими

за теорията и практиката научни и научно-приложни резултати и

приноси, в потвърждение на които е тяхната апробация.

10. Заключение
Считам, че дисертационният труд на тема „Управление на

висшето образование в Полша и потребностите на пазара на

труда“, разработен от доктор Павел Мачияшек е в пълно съответствие

с изискванията за придобиване на научната степен “Доктор на
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науките” на ЗРАСРБ, Правилника за неговото приложение и

нормативната уредба на ВСУ “Черноризец Храбър”.

Дисертационният труд е завършен, задълбочен, оформен научен

труд по изключително актуален проблем, произтичащ от динамичните

промени в бизнес средата, съдържащ значими за теорията и практиката

научни и научно-приложни приноси и резултати. Същите са лично

дело и в подкрепа на способността на автора самостоятелно да

разработва важни за теорията и практиката проблеми, свързани с

мениджмънта на висшето образование в Полша в динамичен и

конкурентен пазар на образователни услуги. Постигнатите резултати от

кандидата, доктор Мачияшек, представляват значителен и оригинален

принос в науката за управление на висшето образование.

Оригиналността на научните изследвания, научните и научно-

приложните резултатите и неоспоримите приноси и достойнства в

представения от доктор Павел Мачияшек дисертационен труд, ми дават

основание да декларирам своята положителна оценка. Считам, че

същият ще бъде високо оценен от непредубедения читател и ще

послужи като база за бъдещи изследвания по проблемите на висшето

образование в Полша.

С убеденост предлагам на уважаемото  Научно жури да присъди

на доктор Павел Мачияшек научната степен “Доктор на науките” в

област на висшето образование 3. „Социални, стопански и правни

науки”, професионално направление 3.7. „Администрация и

управление“ по научна специалност „Организация и управление извън

сферата на материалното производство” .

16.11. 2018 г. Рецензент:

гр.Велико Търново Проф. д.н. Севдалина Илиева Димитрова
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