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Представените ми за рецензия автореферат, дисертационен труд с
публикации, както и заповедите по процедурата са законно изпълнени.
Дисертационният труд е обсъдена и изпратена за защита пред научно
жури в катедра”Администрация, управление и политически науки”, факултет
„Международна икономика и администрация” на ВСУ „Черноризец Храбър”,
гр.Варна.

Актуалност и значимост на дисертационния труд
Обучението през целия живот не е нова за изследователите
проблематика, но неговото значение и актуалност през годините нараства и
предизвиква необходимост от по-всеобхватен и задълбочен анализ. В
условията на глобална икономическа, политическа и социална нестабилност и
силно влияние на технологиите върху всички сфери на обществения живот,
практическата реализация на концепцията за перманентно обучение се явява

една от най-активните „антикризисни програми” както за отделния индивид,
така и за бизнеса и обществото като цяло.
Дисертационният труд на д-р Адам Мушински е посветен на
изследването на този актуален проблем и в частност на съществуващата в
Полша практика за перманентно обучение за възрастни. Значимостта на
представения труд, произтича и от необходимостта да бъде запълнена
липсата на системно научно-приложно изследване на средата, в която
функционират недържавните институции за перманентно обучение.
Позволявам си да дам положителна оценка на концептуалната рамка на
изследването, представена и добре аргументирана в увода на труда, като
основанията ми за това са следните:
• Убедително
проблематиката.
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на

Изследването е насочено към спецификата на сложен

теоретичен и приложен проблем на системата за обучение през целия живот в
Полша в условията на динамични социални, икономически и технологични
промени. Анализът на двата съществуващи подхода по отношение на
образованието за възрастни – първият, произтичащ от ангажиментите на
държавата да организира, финансира и управлява този вид дейност и вторият
– породен от действащите все по-активно пазарни механизми, ограничаващи
ролята на държавата до идентификация на целите за образование и контрол
върху институциите, аргументира избора на образователния пазар.
• Налице е ориентация към важен обект на изследване, а именно оценка
на възможностите за адаптация на недържавните институции за перманентно
обучение към динамично променящия се пазар. Последните се превръщат във
все по-активен и силен фактор на образователния пазар, поради което и е

налице необходимост от задълбочено изследване на правната среда, в която
те функционират, както и на икономическите и организационни решения,
водещи до подобряване на техния оперативен и организационен капацитет в
областта на стратегическо планиране и управление.
• Изследователската теза е логически правилно свързана с целта на
дисертационния труд и неговите задачи. Авторът развива своето изследване
при допускането, че при наличието на ефективни правни регулации,
управленски и организационни техники, може да се постигне подобряване
качеството на перманентното обучение.
• Убедително е заявена изследователска цел и направен последващ
анализ за нейното доказване и аргументиране, а именно, да се представи
оценка на модели и принципи на организацията на управление на процеса на
перманентно обучение в Полша, отчитайки Европейските политики по този
въпрос.
• Заявените изследователски задачи, кореспондират с поставената цел на
дисертационния труд и предлагат решения и изводи за:
- капацитета на недържавните институции за перманентно обучение за
оформяне на икономическа и организационна ефективност;
-

механизмите,
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на

недържавните

институции за перманентно обучение и увеличават тяхната икономическа
и организационна ефективност;
- иновативните форми на организация, които следва да прилагат
недържавните институции за перманентно обучение;
- областите от дейността на недържавните институции за перманентно
обучение, които определят тяхното ефективно управление.
Представената концептуална рамка полага много добра основа за успешно
и качествено изследване, отговарящо на изискванията за придобиване на НС

„доктор

на

науките”.
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проблематика е безспорна и в научно и особено в практическо отношение,
авторът успешно аргументира основанията за насочване на своя интерес към
нея. Настоящата проблематика с направените изводи и препоръки е актуална
и за българската практика и очертава ключови тенденции, свързани с
трансформация на образователната среда. Поставя фокус върху засилващия
се в глобален мащаб процес на все по-нарастваща роля и влияние на
неформалното обучение и институциите, които го предлагат.
Оценка на структурата и съдържанието на дисертационния труд
Научният труд е структуриран в съответствие с формулираните цели и
конкретизираните научно-изследователски задачи, както и с избраната
методика и инструментариум. Основният текст на дисертационния труд е в
обем от 273 страници и е структуриран в увод, пет раздела и заключение.
Съдържа списък с използвана литература, 5 приложения, 17 таблици и 48
фигури.
Петте раздела на труда са добре балансирани в обемно отношение и са
насочени към последователна реализация на основните цели на изследването.
В труда са намерили място редица методически въпроси и емпирични
изследвания.
За целите на изследването и постигнатите научни и научно-приложни
резултати в настоящия труд, авторът е проучил и използвал по подходящ
начин 268 заглавия на английски и полски език. Към използваните в хода на
изследването източници, които разглеждат отделни аспекти и детайли от
изследваната проблематика, е подходено коректно, като са посочени както
различията с тезата на автора, така и техния принос и научнни достойнства.
Направеният задълбочен и съдържателен анализ на научната дискусия по
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концептуален модел на системата за управление на перманентното обучение.
Приложените методология и изследователски

методи обхващат

задълбочено проучване на двадесет и четири недържавни институции за
перманентно обучение в района за добив на медна руда. Авторът изследва и
диагностицира текущата дейност и функциониране на институциите. В
изследването се поставя акцент върху въпросите, свързани с правното
регулиране, управленски техники и техники за вземане на решения. Важен
елемент от цялостния анализ на изследването е проведеното анкетиране,
обхващащо различни сфери от дейността на недържавните институции за
перманентно обучение. Резултатите от изследването са публично анонсирани
и публикувани в авторски публикации, което гарантира тяхната верификация
и обективност.
Постигнатата обвързаност между научни постановки, състояние на
практиката
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положително. Считам, че демонстрираните от автора аналитично-оценъчни
способности, също следва да получат висока оценка.
Оценка на приносите в дисертационния труд
Дисертационният труд има завършен характер и в него се съдържат
както научни, така и научно приложни постижения, което дава основания на
кандидата да претендира за присъждане на научната степен „доктор на
науките“. Посочените от д-р Адам Мушински научни приноси оценявам като
негово лично дело и ги приемам за достатъчно съществени, като в рецензията
си позволявам да ги обобщая до следните:
• Дообогатени са съществуващите знания и умения в теорията и
практиката по отношение развитието на перманентното обучение.

• Обоснована е необходимостта от адаптиране на организационната
и управленска структура на системата за перманентно обучение.
• Разработена

е
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и
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организацията и управлението на недържавните институции за
перманентно обучение.
• Извършена е оценка на ефекта от перманентното обучение върху
икономическото развитие в Полша.
• Генерирани са резултати с потенциал да усъвършенстват
практиката в Полша, свързана с организацията и управлението на
недържавните институции за перманентно обучение.
Оценка на автореферата на дисертационния труд
Авторефератът отразява коректно и правдиво основните положения от
съдържанието

на

дисертационния

труд.

Той

предлага

достатъчно

изчерпателна представа за научното изследване на д-р Адам Мушински,
неговата научна стойност, практическа приложимост на постигнатите научни
и научно-приложни резултати и приноси.
Критични бележки и препоръки
Критичните бележки към дисертационния труд са с характер на
бележки и се отнасят до:
• Необходимо е по-точно терминологично да се уточнят двата
подхода

за

организация

на

перманентно

обучение

–

организационен и пазарен от гледна точка на различния характер
на образователната услуга, които те произвеждат и съответното
им правно регулиране.
• Препоръчвам в следващите научни изследвания дисертантът да
задълбочи изследванията си в посока на организация, управление

и

контол

върху

качеството

на

перманентното

обучение,

предлагано във виртуална среда.
• Препоръчвам на дисертанта отделните раздели да завършват с
практически препоръки и насоки.
Заключение
Дисертационният труд на д-р Адам Мушински е обхватно и
задълбочено изследване със завършен характер в актуална в научно и
практическо отношение област, а именно – организацията и управлението на
недържавни институции за перманентно обучение. Изследването допринася
за дообогатяване на съществуващите теоретични проучвания, отнасящи се до
обучението през целия живот, от една страна, както и за разширяващата се
практика на функциониране и успешно развитие на организационни,
управленски и регулационни механизми в дейността на недържавните
институции за перманентно обучение.
Дисертационният

труд

отговаря

на

изискванията

на

ЗРАСРБ,

Правилника за неговото прилагане и вътрешните изисквания на ВСУ – Варна
към трудове за придобиване на научната степен „доктор на науките“. С
убеденост давам положителна оценка на рецензирания дисертационен труд
и предлагам на уважаемите членове на Научното жури да присъдят на д-р
Адам Мушински научната степен „доктор на науките“ в професионално
направление 3.7. Администрация и управление, докторска програма:
Организация и управление извън сферата на материалното производство.
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