
РЕЦЕНЗИЯ

от проф. д-р Тилчо Иванов

за дисертационния труд на д-р Павел Мачияшчик за получаване на

научна степен „доктор на науките“

на тема „Управление на висшето образование в Полша и

потребностите на пазара на труда“

1. Актуалност и значимост на разработения в дисертационния

труд проблем.

Предложеният дисертационен труд, с обем 486 стр. на руски език,

съдържа въведение, пет глави, заключение, библиография (вкл. on-line

източници), приложения, списъци на таблици и фигури. Разглежда въпросите

на управление на висшето образование, разглеждано като социално развитие,

както и образователната политика на полската държава от гледна точка на

автор с многогодишен опит на управление на ВУЗ в страната.

Д-р Мачияшчик приема, че актуалността и значимостта на

изследването е обусловена от ключовата роля на знанията, навиците и

социалната компетентност на персонала за развитие на съвременните

организации в епохата на икономика, основана на знания. Привежда

аргументи за ролята на ефективната система за университетско образование и

развитие на човешкия капитал в европейски план. Верифицира резултатите

от университетското образование от гледна точка на взаимната зависимост и

въздействието върху местния и национален пазар на труда. Отбелязва

значението на протичащите в страната многогодишни дебати по управление

на висшето образование, изискващи и предлагащи нов модел на управление,



включващ редица промени, насочени към подобряване на качеството на

обучение и посрещане потребностите на пазара на труда.

Оценката на състоянието на решавания от докторския труд проблем е

вярна и точна. Авторът анализира въпросите на генезиса, моделите и

идентичността на университетите в контекста на включващата ги социална

система. Оценява моделната интерпретация на системата за висше

образование, разкриваща нейните съществени характеристики. Подчертава

значението на въпроса за университетската идентичност като социална

същност с определена организационна култура, основана на прилагане на

дидактически и научен принцип. Допълва тези принципи с ескалираща

електронизация, селекция на входа, мултукултурност, сътрудничество и

предприемаческа ориентация. Извежда на преден план проблематиката на

качеството на висшето образование и ролята на заинтересованите от него

страни. Конкретизира проблематиката за висшето професионално

образование в Полша.

Приложената методология в изследването се фокусира върху анкетно и

документално изследване на управлението на висшето образование и на

възникващите проблеми, както и обяснение на протичащите явления и

процеси. Включва използване на широк кръг от документи и анкетни мнения

от заинтересовани от проблемите страни: студенти; работодатели;

кандидатстващи абитуриенти; оценки на качеството на обучение, на

преподаването, посещението на лекции, провеждане на практики,

консултации и пр.

Основава се на трудовете на изтъкнати задгранични изследователи и

предложени модели на висше образование. Анализира опита на водещи



социални системи и световни университети. Позовава се на нормативната

практика в Полша, други европейски страни и ЕС.

2. Кратка аналитична характеристика на естеството и

достоверността на материала върху който се градят приносите

на дисертационния труд.

Дисертационният труд се базира на голямо множество от 173 литературни, 6

законови и 12 Интернет източници, основно на полски и английски език.

Изследването се основава на теоретико-методологически схващания, подобни

анализи и препоръки на индивидуални и колективни изследвания в Полша и

водещи страни в света. Информационната му база включва както нормативни

актове и документи, така и публикации и препоръки за развитие на висшето

образование в пазарен аспект в страната и света. Авторът ясно и коректно

анализира както теоретическите и методически основи, така и историческото

развитие и съществуващата практика за взаимодействие на висшето образование

със социалната структура чрез пазарната, а не институционално-държавна връзка.

Аргументира приемане на подхода на частните от държавните университети.

Трудът притежава необходимите изследователски елементи, вкл. обосновка

на актуалността, обект (управление на системата за висше образование в Полша и

пазара на труда) и предмет (изследване на отношенията в управлението на

системата за висше образование в Полша и тяхната взаимовръзка с пазара на

труда), цел и период на изследване, изследователски хипотези, методология и

методи, научна новост и ограничения на изследването. Съчетава теоретически,

методически и приложен аспект на ясно поставена изследователска цел и

преследвани резултати, теоретико-методологически постановки, методически и

практически препоръки за развитие на системата за висше образование в Полша.

Основна хипотеза е, че теоретическите и практически основи на държавната



политика в сферата на образованието е тясно свързана с функционирането на

пазара на труда в Полша. Съставни хипотези на изследването са, че: 1) се

предполага съществуването на фактори, способстващи за нужната подготовка на

випускниците на университета за излизане на пазара на труда и 2) че има фактори,

пречещи на ефективния изход на випускници на пазара на труда.

3. Оценка на авторското участие и получаването на приносите в

дисертационния труд и публикациите по него.

Авторът извежда единадесет приносни резултата от изследването.

Посочените приноси лансират необходимостта от реформиране на полската

система за висше образование в контекста на вътрешните пазарни промени и

международния трансфер на квалифицирани кадри. Те доказват потребността от

подготовка на професионални кадри и неуспеха на законодателството да разкрие

нови направления на образование за да се справи с променящите се условия на

труд.  Обосновават необходимост от изграждане на пазарно партньорство с

предприемаческата среда, както и отговорността на позицията „ректор“ за

трудоустройване на завършилите обучението. Потвърждават нарастващата роля

на държавните професионални ВУЗ и на законова уредба на адаптирането на

действащите правилници за реализация на обучаваните при съблюдаване на

принципа за рационално образование, съобразно пазарното търсене. Лансира

идеята за финансиране в зависимост от ползата на икономическите отрасли.

Отхвърля решението за създаване на 380 „регулирани“ професии като нарушение

на европейския принцип за мобилност на работната сила. Аргументира промяна

на методите за управление на висшето образование чрез внедряване на

представители на икономиката в университетското управление, което може да

активизира модификацията на обучението на студентите. Свързва внедряването

на предложените и аргументирани промени с необходима актуализация на

законодателството в страната.



Приемам тези претенции за действителни и обобщавам постигнатите

приноси на:

• Предложено е теоретическо обобщение на основни категории,

схващания, институционални, пазарни и моделни средства за анализ на

политиката за висше образование в Полша.

• Идентифицирани са условията, потенциалите, кризисните фактори и

проблемите на обществените отношения при управление на висшето образование

в страната.

• Предложена е аргументирана и емпирично проверена методология,

вкл. предприемачески модел на системата за висше образование, представяща и

позволяваща аргументация на практични подходи за подобряване на качеството.

• Направени рационални предложения за подобряване на управлението

на системата за висше образование в страната.

Структурата и съдържанието на дисертационния труд свидетелства за

рационалност на изследваните проблеми и предлагани решения за подобряване на

системата за висше образование. Получените резултати и предложения

потвърждават личния принос на автора при изпълнение на дисертационното

изследване.

Авторът представя 17 публикации свързани с темата на дисертационния

труд, вкл. три на английски и една на руски език. Дванадесет от публикациите са в

съавторство с други изследователи. В единадесет от тях д-р Мациашчик е водещ

автор. Публикациите ясно и нееднозначно представят устойчив, дълготраен

интерес на автора към обекта и предмета на дисертационния труд и получените

резултати от изследване на управлението висшето образование.

4. Отразяване на дисертационния труд от автореферата.

Авторефератът с обем 29 стр. на български език съдържа представяне на

основните изследователски елементи на докторския труд. Убедително излага



актуалността и значимостта на темата, обекта, предмета, обхвата и ограниченията,

целите, тезите и методологията на изследването. Обосновава адекватността на

тематичния избор. Идентифицира проблемите и излага приложените методи за

изследване на системата за висше образование. Адекватно, ясно и публично

представя получените резултати, изводи и предложения от изследването.

5. Критични оценки, забележки и препоръки.

Препоръчвам бъдещите изследвания на кандидата по проблемите на

държавната политика за висшето образование да се фокусират върху

изследователската роля на професионалните университети в контекста на

перспективите на Четвъртата индустриална революция и ролята на

цифровизацията на производствената дейност като част от глобалната тенденция

за иновационен преход към Индустрия 4.00. Задълбочаването и разширяването на

обхвата на процесите на дигитализация и пазарните потребности от кадри със

съответна компетенция несъмнено са и ще бъдат ключова предпоставка  за

реализиране на идеите на автора за развитие на системата за висше образование.

Тази препоръка не намалява качеството и количеството на получените

резултати приноси на докторския труд. Те биха могли само да разширят

постигнатите ефекти от изследването.

6. Други въпроси.

Нямам допълнителни въпроси към дисертационния труд.

7. Заключение

Независимо от посочената препоръка, общата оценка за предложения

дисертационен труд е висока. Представеният за рецензиране труд е завършено,

широко обхватно и задълбочено изследване на управленската проблематика на



системата за висше образование в Полша. Представлява високо професионално,

комплексно, теоретико-методологическо и приложно изследване на възможността

за стимулиране на ефективността на образователната систама. Съответства на

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

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

безусловно основание да предложа да бъде дадена научната степен „доктор на

науките” на д-р Павел Мачияшчик.

София, 14.11.2018 г.

Рецензент:

(проф. д-р Тилчо Иванов)


