СТАНОВИЩЕ
от проф. д ик н Христо Маринов Иванов ВСУ „Черноризец Храбър”
за дисертационния труд на д-р Павел Мачияшчик
на тема „УПРАВЛЕНИЕ НА ВИСШЕТО ОБРАЗОВАНИЕ В ПОЛША
И ПОТРЕБНОСТИТЕ НА ПАЗАРА НА ТРУДА ”
за придобиване на научна степен „доктор на икономическите науки“
по професионално направление 3.7. «Администрация и управление»,
докторска програма
«Организация и управление извън сферата на материалното производство»
1. Оценка на резултатите и приносите на кандидата
Приносите на кандидата за научната степен „доктор на науките“
Павел Мачияшчик са в три направления:

Новост в науката:
Констатирам, че резултатите от изследването не позволяват да се
внедрят нови решения в системата на висшето образование. Констатирам
също, че са внесени изменения в практиката на управление на
институцията Университ в променящата се икономика и текущите
очаквания от пазара на труда. Изследванията само насочват към ускорено
използване на творчеството на завършващите университетско образование.
Възприетата насока е и към изменение на досегашния стил на управление
на

висшето

образование.

Авторът

предлага
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се
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в

направлението висше образование ускорено излизане на пазара на труда.
Тези насоки могат да бъдат постигнати чрез внедряване на международни
стандартизирани образователни програми.
Павел Мачияшчик ни убеждава в собствените си предложения към
доказване на някои части от хипотезата и под хипотезите си за научните
новости в дисертационният труд.

Научно-практическа новост
Успешно

е

защитена

научно-практическата

новост

в

дисертационният труд на Павел Мачияшчик. Той предлага да се вземат
под внимание новите технологии, човешките ресурси, правото на
извеждане на пазара на нови иновации. За това е необходимо опростяване
на системата на висшето образование и неговото подчинение на
потребностите на пазара на труда. Установявам от изследването
нарастващото търсене на специалисти в области на стандартизацията и
безопасността на труда. Авторът е показал явен стремеж към собствени
предложения за квалификация на персонала.
Павел Мачияшчик ни представя в своето научно изследване и
обогатяване на съществуващи знания. В това се състои една от неговите
заслуги, която е доказана чрез издигнатата от него хипотеза, цел и задачи.

Практическа новост
Някои от предложените научни постижения в дисертационния труд
автора твърди, че са внедрени в практиката. Това е относно адаптацията на
структурите на висшето образование към социалните и икономическите
проблеми на Република Полша. Насочва ни към адекватната адаптация на
Институцията Университ относно изискванията на отделни отрасли в
икономиката, посредством оптимизация на обучението. Същевременно
предлага и ликвидация на някои регулирани професии, отчитайки
необходимите организационни и програмни изменения. Предложенията му
продължават с въвеждане в полската система за висше образование на
практики, използвани в ЕС в областта на свободния международен поток
на човешки ресурси, които са приоритет за европейското образование.
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изискванията на отраслите от промишлеността, както и ликвидация на
някои професии, които са доказали своята несъстоятелност.

2. КРИТИЧНИ ОЦЕНКИ, ЗАБЕЛЕЖКИ И ПРЕПОРЪКИ
Критичните ми бележки са насочени към превода на текста в
Автореферата. Превода е направен съвсем фриволно и не е свързан с
понятийният апарат на дисертанта. Забелязвам и незначителни пропуски,
които се отнасят главно до техническото оформление на дисертационният
труд. При завършването на главите не установих в класическия вид
подредбата по глави и поднесените обобщения, изводи и практически
препоръки. Такива забелязах, че съществуват в края на дисертационният
труд. Тях ги приемам и предполагам, че са авторово дело.
Правя и няколко препоръки за бъдещата дейност на дисертанта:
1.Да изследва в бъдещите си научни трудове, по задълбочено
европейските директиви относно стандартите за образованието, отнасящи
се до изследваният от него проблем. А това са повече от 10 Релевантни
актове от Европейското законодателство;
2.Въз основа на европейското законодателство за образованието да
предлага конкретни изменения в полското законодателство, които да са в
съответствие в европейските директиви и да водят до по-висока
ефективност и ефикасност;
3.Да предложи конкретно внедряването на най-новите световни
изменения в Интернет услугите при дейността на образователния процес в
Полша.

Лично смятам, че е доказана издигнатата хипотеза и под хипотези,
защитена е целта на дисертационният труд и са изпълнени предлаганите
задачи.

3.ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В заключение смятам, че качествата на кандидатката за „доктор на
науките” на дисертационния труд Павел Мачияшчик са неоспорими. Той
ме убеди, че е придобил необходимите знания и опит самостоятелно да
формулира, изследва, оценява и анализира новостите в науката, научнопрактическите новости и практическите новости и да предлага обосновани
решения. На основание изискванията на чл. 5, ал.1 и ал.2 от Закона за
развитие на академичния състав в Република България и чл. 35 от
Правилник за прилагане на Закона за развитие на академичния състав в
Република България, представеният ми за становище дисертационен труд с
автор Павел Мачияшчик констатирам, че представлява задълбочено и
самостоятелно научно изследване с научни новости, научно практически
новости и практически новости и отговаря на изискванията за придобиване
на научна степен “доктор на науките”.

Варна, 17.11.2018 г.

…………………………………
Проф. д ик н Христо Иванов

