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на труда“
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1. Актуалност и значимост на разработвания научен проблем.
Дисертационният труд, разработен от д-р Павел Мацящик, за придобиване на

научна степен "доктор на науките", е безспорно актуален и съдържа теоретични
обобщения и решения на научни и най-вече на научно-приложни проблеми, които
съответстват на съвременните постижения в областта на управлението на висшето
образование и представляват значителен и оригинален принос в науката.

Избраната от автора тема поставя акцент върху един важен въпрос –
образователната политика на Република Полша, както и управлението на висшето
образование от гледна точка на социално-икономическото развитие на тази държава и
потребностите на пазара на труда. Съвременните тенденции в развитието на
икономиката в Европа, предполага това да става на основата на знанието. В такъв
смисъл особена е ролята на висшето професионално образование за развитие на
човешкия капитал за икономиката базирана на знанието. Дисертационният труд на д-р
Павел Мацящик се появява в момент, в който в Полша тече динамична дискусия за
бъдещето на висшето образование, за неговото съдържание, организация и подходите
за управление. Анализирана през тази призма, дисертацията дава възможност на автора
й да изрази своите идеи и предложения на основата на своя богат научен и практически
опит и да даде своя принос по осмисляне на ключов проблем за бъдещето на страната
си. В тази връзка е и заложената цел на изследването. Тя е „…изследване на



отношенията в управлението на системата на висшето образование на Полша и тяхната
взаимовръзка с пазара на труда.“ (с.10).

Целта на изследването е да се намерят отговори на следните въпроси (с.10-11):
1. Съобразени ли са икономическите разходи, свързани с образованието на

студентите, с използване потенциала им за развитие на съвременни технологии и
иновации?

2. Каква е ролята и ефективна ли е дейността на работодателите по изменение на
правната уредба, така, че да не се създават трудности за завършващите
университетите да получат своевременно първото си работно място? Отговаря ли
висшето образование на променящото се търсене и изискванията на пазара на
труда?

3. Необходимо ли е да се промени системата за управление на висшето образование, и
ако да, в какъв аспект – юридически, икономически инструменти, дидактически
(съдържание на обучението, развитие на инфраструктурата, практическата
подготовка)?

4. Отразяват ли съдържанието на образователните програми и специалностите във
Висшето училище в Тарнобжег развитието на отраслите на икономиката в Полша?

2. Обща характеристика и структура на дисертационния труд.
Дисертационният труд се състои от увод, 5 глави със съответните параграфи,

заключение, библиография и приложения, представени на 347 стр. компютърна
разпечатка, без приложенията. Използвани са 173 литературни източници и 69
нормативни актове, регламентиращи отделни страни от дейността на университетите в
Полша.

Изследването е построено на основата на две предположения (с. 11-13):
„Предполага се, че съществуват фактори, които допринасят за надлежната

подготовка на завършил университет за навлизане на пазара на труда.“
„Предполага се, че съществуват фактори, които възпрепятстват ефективното

навлизане на пазара на труда на завършилите.“
Описани са 12 фактори свързани с първото предположение и 7 с второто.

Анализирането на влиянието на двете групи фактори върху реализацията на
випускниците на висшите училища е предпоставка за разработване на конкретни
предложения за реформиране на системата на висшето образование в Полша.

Използвани са два основни метода – монографичен метод, който предполага
всестранно и задълбочено анализиране на дадено явление и метод за анализ на
документи (анкети, доклади, протоколи, нормативни актове и др.).



Изследването се фокусира изключително върху системата на висшето
образование в Полша и анализира нейната структура, включително вид на висшите
училища, автономия, академично самоуправление и други елементи на
университетското функциониране. Подобно правило е спазено и за представянето на
пазара на труда. Неговата структура, условия и съотношенията на предлагането и
търсенето на завършилите висше образование са описани на примера на полската
практика и не отчитат спецификата на пазара на труда в други страни от Европейския
съюз. Направените предложения по промени в нормативни актове и организацията на
обучението във висшите училища се отнася също за Полша.

В първа глава „Висшето образование и развитието на социалната система“,
авторът се спира на две основни теми. Първата е свързана с възникването и
реализацията на идеята за университета. В тази връзка са показани моделите за висше
образование, на основата на взаимодействието между трите основни субекта - държава,
пазар и академична общност. Показана е същността на академичната идентичност.
Втората тема е свързана с възникването на университетите в Полша, основният закон,
който регламентира дейността им (Закон за висшето образование от 2005 г.), моделите
за съвременното образование в Полша, видовете университети, категориите
преподаватели, научните степени, длъжности и звания. Анализиран е и потенциалът на
приетата през 2015 г. от Министерството на образованието в Полша „Програма за
развитието на висшето образование и наука 2015-2020 г“.

Във втора глава „Пазар и пазара на труда“ се изясняват понятия като: пазар,
пазар на труда, търсене, предлагане, работна сила и др. Представят се функциите на
различните структури, които се занимават с пазара на труда. Важно място е отделено на
състоянието на професионалната подготовка на випускниците на отделните
университети и реакциите на пазара на труда и качеството на образованието.
Анализирани са резултатите от редица емпирични изследвания за изискванията на
пазара на труда и възможностите за реализация на младите хора.

В трета глава „Управление на висшето образование“ са разкрити
перспективите за развитието на университетите, свързани с техните мисия и цел,
университетска автономия и собствена компетентност. На примера на един
университет (в Тарнобжег), се изследва университетската структура, функционирането
на отделните звена, подходите за подбор на преподавателите, планирането на заетостта,
кариерното развитие на научно-педагогическите кадри.

Особено ценни са анализите свързани с приложението на компетентностния
подход при създаване на учебните програми и практическото осъществяване на
обучението на студентите. Подробно е представена същността на двете групи



компетенции – функционалните и личностните. Функционалните компетентности се
отнасят до наличието на такива знания, навици и умения, че успешно да се
осъществяват длъжностните изисквания и да се постига очакван резултат. Личностните
компетенции са преди всичко социални и когнитивни възможности за
самообразование, адекватно общуване с различни категории хора и групи,
метапознание, способност за анализ и синтез и др. Съобразяването с тази класификация
на компетентностите е предпоставка за адекватно съставяне на таксономия на целите
на обучението, учебните планове, програмите и организацията и практическото
осъществяване на обучението, правилното разпределение на съотношенията на
теоретичната и практическата подготовка.

Все в контекст на развитието на компетенции у випускниците е представен
задълбочен анализ и на функциите на университетите. Класифицирани са в три групи –
социализираща функция, функция по подбор и научно-изследователска функция.

Социализиращата функция на университетите има няколко измерения. Първото
от тях е свързано с приобщаване на студентите към демократичните ценности и
възпитаване на випускници освободени от предразсъдъци, стереотипи и готови да
живеят в гражданско общество. Второто измерение е свързано с професионалната
подготовка и адаптация на студентите и създаването на готовност за изграждане на
кариера, основана на личностното развитие. Третото измерение се отнася до очакването
университетите да създават социален и интелектуален елит, необходим за адекватното
функциониране на обществата. Четвъртото измерение на социализиращата функция на
университетите се отнася до създаване на позитивна нагласа у випускниците на
университетите към науката и научната дейност, за да продължи успешно развитието
на технологиите и икономиката базирана на знанинето.

Втората важна социална функция на университетите е селекционната, т.е.
подбор  на подходящи младежи за обучение в университетите. Критериите за подбор са
изключително важни, за да се осъществи първата – социализиращата функция на
университетите с всичките и измерения.

Третата социална функция на университетите, съгласно докторанта, е
изследователската. Университетите са основен емитер на знание за развитие на бизнеса
и обществото.

Отчитането на социалните функции на университетите и компетентностния
подход при подготовката на студентите, са основата за успешното управление на
висшето образование – разработването на мисия, визия, стратегии за развитие на
висшето образование и в частност конкретните университети, структури, управление на



знанието, на кариерата на университетските преподаватели, на качеството на
обучението и на финансите.

В четвърта глава „Професионалната дейност на випускниците на
университетите – университетска практика и законодателно регулиране“ се
анализира ролята на т.нар. „регулирани професии“ за социалното и икономическото
развитие на Полша. Защитава се възгледът, че ограничението на достъпа до отделни
професии снижава конкурентно-способността на полската икономика и противоречи на
принципите на либерализма. На основата на анализа на отделни регулирани професии
свързани с правото, вътрешна сигурност, финансите и счетоводството и др., се прави
изводът за невъзможността завършилите тези специалности да се реализират на пазара
на труда, заради несъвършенства в законодателството и липсата на синхрон между
университетите и държавата.

Пета глава „Практически изменения и препоръки в системата на висшето
образование и наука“ съдържа предложенията на автора за промяна и реформи в
образователната политика: оценка на качеството на образованието, моделите на
университетите, връзките на университетите с бизнеса, финансирането на
университетите и тяхната автономия, пътищата за развитие на научните кадри и др. Тук
са и съществените приноси на автора, които могат да се изведат като предложения за
промяна и създаване на нови аспекти на правното регулиране, организационното и
административното функциониране на висшите училища в Полша.

Сред очертаващите се предложения са тези за повишаване качеството на
обучението на студентите, съобразено с потребностите на пазара на труда. В тази
връзка, на основа на анализите в предходните глави, се формулират важни аспекти на
промяна. Те се отнасят до селекционните процедури при кандидатстване в
университетите, подготовката базирана на компетентностния подход, подобряването на
дидактическата инфраструктура, подобряването на квалификацията на
преподавателите, обучението на студентите при непрекъснато взаимодействие с
външната социално-икономическата среда, разширяването на възможностите за
мобилност, разширяването на чуждоезиковата подготовка и др.

Важно място в предложенията заема това, за диференциация на университетите
на изследователски и специализирани за професионално обучение. Това има важно
отношение към мисията на висшето училище. Изследователските интегрират обучение
и научни изследвания, докато професионалните обучават преди всичко в ОКС
„бакалавър“ и ОКС „магистър“ с акцент върху професионалната подготовка за
конкретна реализация на випускниците.



Важна страна на промяната, свързана с осъществяване на социалните функции
на висшите училища, е ориентиране към иновации и непосредствена връзка с бизнеса,
за трансфера им към реалната икономика. В тази връзка докторантът вижда решението
в създаването на центрове за компетентности, чрез които да се интегрират усилията на
научните, деловите и предприемаческите среди.

Развитието на преподавателите е следващият аспект от промяната във системата
на висшето образование в Полша. Докторантът основателно предлага, при
диференцирането на висшите училища на изследователски и професионални,
получаването на ОНС „доктор“  и НС „доктор на науките“ да е възможно само в
изследователските университети. Хабилитирането на преподавателите се схваща като
резултат от активна научно-изследователска работа, съчетана с реални постижения,
отразени в съответни научни публикации в реномирани научни издания.

По-гъвкавото управление на висшите училища, основателно се вижда от
докторанта в посока на увеличаване на автономията им, финансиране не чрез много,
различни субсидии, а чрез получаване на единен грант за висшето училище, който да се
разпределя от академичните органи за управление.

Съществен потенциал за развитие на системата на висшето образование в Полша
се откроява в интернационализацията на образованието. От една страна,
интернационализацията би спомогнала за адекватната социализация на студентите за
работа в глобална среда, а от друга –интернационализацията се разчита да катализира
научните изследвания в полските висши училища и излизането на глобален терен на
полските изследователи, с което се предполага повишаване на качеството на
подготовката в университетите и подобряване на имиджа им в световен мащаб.

Оценявам направените предложения като аргументирани, адекватни и
синтезирани от анализите в предходните глави.

3. Научни и научно-приложни приноси:
Дисертационната разработка дава основание за формулиране на следните научни

и научно-приложни приноси:
1. Подробно и задълбочено са изяснени, от гледна точка на съвременните

реалности, идеята за същността и ролята на университетите, техните социални функции
и влиянието на политически, социални и икономически фактори по осъществяването
им.

2. Анализирана е съвременната политическа и икономическа действителност в
Полша, влиянието на новите технологии върху динамиката на социално-
икономическите процеси и отражението върху пазара на труда, както и налагащите се



изисквания към випускниците на университетите, за по-непосредствена и успешна
професионална адаптация и реализация. На тази основа е показана потребността от
развитие на висшето образование в две посоки - диференцирането на висшите училища
на изследователски и професионални, като стремежът е да се създават кадри за
непосредствена заетост, в зависимост от потребностите на пазара на труда.

3. Аргументирано е обоснована потребността от специални грижи за
практическата подготовка на студентите, от използването на компетентностния подход
при съставяне на таксономиите на целите на обучението, на учебната документация и
практическото осъществяване на обучението. На тази основа е подчертана
потребността от създаване на адекватна образователна инфраструктура, за целите на
практическата подготовка и успешната професионална адаптация на випускниците на
висшите училища в Полша.

4. Подчертана е потребността от специални грижи на държавата за
управленската подготовка и култура на ръководителите в системата на висшето
образование. На тази основа е развита идеята, че университетите следва да изграждат
пазарно партньорство с бизнес средата за подобряване на ефективността на
осъществяваните промени във висшите училища. Показано е, че създаването на нова
рамка за функционирането на висшето професионално образование поражда
потребността от промяна на подходите за управление на висшето образование, особено
след включване на представители на бизнес и публичния сектор в тези структури. Това
предполага предприемачите да престанат да бъдат пасивен елемент на системата за
потребление на кадри, но да станат активен субект, който влияе върху процеса на
обучение и професионалната адаптация на студентите. В този естествен процес на
взаимодействие между работодатели и университети, първите избират само най-
добрите висши училища за сътрудничество, което се превръща в тяхно конкурентно
предимство.

5. Доказано е рестриктивното влияние на правилата на 380-те "регулирани"
професии в Полша върху процеса на наемане на специалисти с висше образование и
оптималното функциониране на пазара на труда. Това  предполага промени в посока на
либерализация на правилата и даване на право на висшите училища да носят
отговорността за подготовката на специалистите и синхронизиране с европейския
принцип за свободно движение на труда. На тази основа се предлагат и промени в броя
и вида на висшите училища, така, че да се оптимизира финансирането на тези от тях, от
които пазарът на труда има реални ползи и са предпочитани от работодателите.



Към докторанта имам следните въпроси: Какво е отношението му към
частните висши училища, като съществен елемент от системата на висшето
образование и какво е бъдещето им в Полша? Ако се имат предвид либералните
тенденции в Европа, смята ли докторантът, че следва да се разширява обемът на
частното висше образование в Полша?

4. Заключение.
Представената   дисертация е цялостно и актуално   изследване  в  значима

област от обществознанието. Научните приноси са от теоретичен и приложно-
практичен характер. Това ми дава основание да препоръчам на уважаемите членове на
Научното жури да гласуват положително за присъждането на д-р Павел Мацящик на
научната степен „Доктор на науките“, по професионално направление
3.7.“Администрация и управление“.

08.11.2018 г. Изготвил становището:
гр. Варна (проф. д.н. Валери Стоянов)


