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1.Обща характеристика на дисертационния труд
Дисертационният труд е разработен в общ обем от 248 страници.
Използвани са над 280 литературни източници и научни изследвания.
Трудът е структуриран във въведение, четири логически добре обвързани
раздела, всеки от които завършва с обобщения и изводи, заключение.
Трудът съдържа голям брой таблици, формирани от собствени изследвания
на кандидата и редица фигури. Стилът на изложение е ясен, разбираем. В
отделните раздели и преди всичко в първи и втори раздел авторът се
основава на проучване на огромен брой литературни източници, свързани
с темата на труда. Анализът на литературните източници е коректен, в него
проличават много добри аналитични способности на кандидата при
разкриване на значими за темата научни подходи, научни постановки и
виждания на други автори. Собственото емпирично проучване е богато, а
обобщените резултати, направените изводи и оценки, са коректни, като са
позволили да се потвърдят, или отхвърлят въведените от автора хипотези.

1

2.Оценка на концептуалната рамка на дисертационния труд
Концептуалната рамка на дисертационния труд се съдържа в
неговото въведение и е на добро равнище. В нея са въведени и
формулирани всички значими компоненти, а оценката ми е положителна,
като основанията за тази оценка са следните:
• Представеният дисертационен труд е посветен на развитието на
компетенции на ръководния персонал в организациите – проблематика,
която е особено актуална в контекста на съвременната икономика на
развиващо се знание. Развитието на компетенции осигурява процес на
придобиване на знания, умения, опит, ноу-хау, цял набор от личностни и
междуличностни характеристики, които формират интелектуалния капитал
на

развиващата

се

организация.

Компетенциите,

насочени

към

ръководителите са ключов момент в управлението на човешкия капитал,
който определя в значителна степен посоката и интензитета на развитие на
организациите. В динамичната конкурентна среда бизнес организациите се
нуждаят от постоянна адаптация спрямо променящите се изисквания на
пазарите. В тази връзка ръководителите следва да обогатяват и развиват
компетентностите

си,

което

да

осигурява

приспособяване

и

конкурентоспособност на организациите. От особена значимост е
класификацията на качества и умения, които формират успешните
ръководители, в техния динамичен порядък. Прецизното разгръщане на
проблематиката дава възможност за формиране на устойчиви концепции за
квалификационното развитие на ръководителите както в теоретичен, така и
в приложен план.
• Авторът на дисертационния труд извежда тезата, че заедно с
нарастващата сложност на обкръжаващата среда и динамичните изменения
в самата организация, нейните ръководители трябва да владеят такива
компетенции, които да им позволяват бърза адаптация и справяне с текущи
и бъдещи ситуации, а също така – създаване на условия за бъдещи
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действия. Това предполага способност на ръководителите за систематична
модификация на техните компетенции, а оттук и поведение, съответстващо
на средата, процесите и конкретните ситуации. Тази гъвкавост и
адаптивност авторът свързва с практическите стимули за ситуационно
поведение и мотивация на потребностите за развитие на индивидуалния
потенциал на ръководителя, който е длъжен да възприема измененията и
да внедрява в организацията промени, водещи до успех.
• Разработването на конкретните компетентностни характеристики
на ръководителите е главна цел на дисертационния труд. Задачите са
оформени около диагностика на факторите, обуславящи компетенциите на
ръководителите, произтичащи от изменения на средата; идентифициране
на използваните от ръководителите компетенции при изменения на
средата;

разпознаване

и

анализ

на

ключовите

компетенции

на

ръководителите в съвременните организации.
• Коректно са представени обектът и предметът на изследването. За
обект са възприети представители на ръководния персонал във всички
управленски нива. Предмет на изследване се явяват компетенциите на
ръководния персонал и обективно необходими изменения в тях.
Определено считам, че концептуалната рамка на дисертационния
труд съдържа важните предпоставки за качествено дисертационно
изследване, което да отговаря на изискванията за придобиване на научната
степен „доктор на науките“.

3.Съдържателна оценка на дисертационния труд и неговите
приноси
Дисертационният труд се отличава със стилово единство и логическа
последователност на авторовите идеи и концепции. Развитието на труда е
осъществено поетапно и преминава от теоретичните концепции на широк
кръг учени към приложните изследвания, анализи и изводи на автора. В
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първи раздел се поставят понятийните и терминологични основи на
изследването, а именно – компетенции и личностни характеристики на
ръководителите в тяхната когнитивна взаимна обусловеност, изменения и
потенциали. Във втори раздел към компетенциите на ръководителите се
добавя ситуативният фактор, който ги формира (реално или потенциално)
на база изменение на средата (външна и/или вътрешна). Тези два
теоретични раздела съдържат богата обосновка от множество литературни
източници. Основаването е извършено коректно както в широчина – чрез
множество ползвани автори, така и в дълбочина – осъществявайки анализи
и обобщения. Изследването на поведението на ръководителите и
съответствието/несъответствието

на

техните

компетенции

спрямо

измененията на средата се съдържа в трети раздел, а резултатите и
анализите са извършени в четвърти раздел. Всеки раздел съдържа
собствени обобщения и позиции, които ясно демонстрират уменията на
автора за изследване и аргументиран анализ на разглежданата богата
проблематика.
• Главното достойнство на представения дисертационен труд е в
насочване на проучването към проблематиката на развитие и формиране на
компетенциите на представителите на ръководния състав на организациите
в различни етапи от функциониране на организациите. С други думи,
авторът по същество проучва и обосновава необходими промени и/или
адаптиране на компетенциите на ръководителите, наложителни поради
настъпили или настъпващи промени във външната среда, както и значими
промени във вътрешната среда на функциониране на организациите. Той
изхожда от разбирането, че компетенциите на ръководителите са заложени
в длъжностните характеристики на ръководителите в съответните
управленски равнища, но промените във външната и вътрешната среда
обективно налагат адекватни изменения в тях с оглед успешно изпълнение
на функции и задачи.
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• Приносен момент в дисертационния труд са изследваните и
разкрити особености на промените във външната среда и как те влияят
върху фактическите компетенции на ръководителите, като в случая се
установява наличието на несъответствие между реалните компетенции от
една страна и изисквания на средата, от друга, с негативни ефекти върху
ефективната

дейност

на

представителите

на

ръководния

състав.

Промените, респективно адаптирането на компетенциите, се аргументира и
чрез настъпили значими вътрешни изменения в самите организации.
• Приносен момент в дисертационния труд е, че наред с т.нар.
„твърди“ компетенции, известни още като „технически“ компетенции,
авторът извежда като значими и компетенциите от психологически
характер

(т.е.

авторът

третира

широк

кръг

психологически

и

физиологически признаци, в т.ч. емоции, чувства, стрес, мотивация,
интелигентност и развитие на интелигентността). Акцентът, който поставя
той в това отношение, е значим от гледна точка на трудовото представяне
на представителите на ръководния състав, както при осъществяване на
техните функции, така и от позиции на междуличностни отношения.
• Приносен момент в дисертационния труд е и изследването на
„вътрешнофирменото предприемачество“ от позиции на идеи и решения
насочени към обогатяване, адаптиране или промяна на компетенциите на
ръководния състав.
• Постижение

на

автора

е

практическото

изследване

на

компетенциите на ръководните състави, което обхваща около 300
представители

от

различни

бизнес

организации.

Изследването

е

осъществено за три управленски равнища ръководители, т.е. висши
равнище, средно равнище и базово равнище (преки ръководители). В него
са използвани в единство методи като интервю, анкета, непосредствено
наблюдение, анализ на документи. В практическото изследване авторът
следва логиката от предишните два разведа, а именно чрез използваните
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методи да установи съответствието между реални компетенции на
ръководителите и изискуеми от променената външна и вътрешна среда на
функциониране на организациите нови компетенции. Изследването
потвърждава

необходимостта

от

промени

и/или

адаптация

в

компетентностите, в т.ч. в знания, познания, умения, обогатяване на
психологически характеристики и други. Предлаганият от автора модел е
както следва: реален потенциал от компетентности на ръководителя –
компетентности, произтичащи от обкръжението (външно и вътрешно) –
несъответствие между горните две и необходими адекватни промени в
компетенциите. В изследването авторът обхваща както широк кръг от
външни фактори, така и вътрешни фактори, обуславящи необходимост от
формиране на нови компетенции на представителите на ръководния
състав. Важен акцент в него е диференциацията на обхвата от изследвани
ръководители по управленски равнища, образователно равнище, пол,
възраст и т.н. При тази диференциация фокусът е насочен към
поведението, което демонстрират диференцираните представители на
ръководния състав в изпълнение на функции, задачи, междуличности
отношения и т.н.
В заключението на дисертационния труд авторът обобщава
основните моменти от цялостното проучване, основанията за постигането
на

целта

и

изпълнение

на

поставените

задачи,

доказателствата,

потвърждаващи хипотезите в концептуалната рамка на труда.

4.Оценка на автореферата и съответствието му на съдържанието
на дисертационния труд
Авторефератът

отговаря

на

изискванията

за

синтезирано

и

достоверно представяне на съдържанието на дисертационния труд. В него
са въведени основните моменти от дисертационното изследване в добра
логическа последователност.
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Спазено е изискването авторефератът да съдържа приносите в
изследването от гледна точка на кандидата за „доктор на науките“. Има
основания да приема изведените от автора приноси с изключение на
принос в т. 2. Категорията „компетенция (респ. компетенции)“ не е
новост в научно теоретичен и приложен план, а приносът на автора е в
нейното обогатяване в съответствие със значими промени във външната и
вътрешната среда на организацията.
Представените 30 публикации на автора по дисертационния труд
осигуряват необходима публичност сред заинтересованата научна общност
и пред бизнес практиката по ключови въпроси на дисертационното
изследване.

5.Критични бележки и въпроси
В дисертационният труд не се съдържат погрешни постановки и
слабости, които да влошават неговото качество. Независимо от това могат
да бъдат посочени определени съображения, по които авторът да вземе
отношение при защитата:
• Понятието

„компетенции“

се

нуждае

от

по-прецизно

разшифроване. Всяка ръководна длъжност в организацията „носи в себе
си“ (респ. съдържа) компетенции. Тези компетенции се „пренасят“ от
длъжността към заемащият я ръководител. Неговите компетентности
(знания, познания, умения и т.н.) следва да съответстват на компетенциите
на длъжността. Това разбиране не е достатъчно ясно разкрито в
дисертационния труд и въпросът ми е дали то се споделя, или не от автора?
• В научната литература по управление на човешките ресурси
определен акцент се поставя върху понятията „компетентностни модели и
компетентностни профили“ (на ръководителите). Първото понятие е т. нар.
„еталон“ – респ. изискуеми компетентности, а второто са реално
притежаваните от ръководителя компетентности. Този научен подход е
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подценен в дисертационния труд, а в него има потенциал от гледна точка
на експертиза за съответствие/несъответствие между модела и профила на
компетентностите.
• Богатото практическо изследване в дисертационния труд е могло да
бъде допълнено (макар и кратко) и с връзката между „формирани нови,
или адаптирани компетенции на ръководителите, от една страна, и
оценяване на трудовото представяне (атестиране) на ръководителите, от
друга“. С други думи, оценяването на трудовото представяне на
ръководителите

е

„тест“

доколко

променените

и/или

обогатени

компетенции са последвани от адекватни компетентности на самите
ръководители.
Изтъкнатите

съображения

не

намаляват

достойнствата

на

рецензирания дисертационен труд.

Заключение
Дисертационният труд отговаря на изискванията за придобиване на
научната степен „доктор на науките“, на Закона за развитие на
академичния състав в Р. България, Правилника за неговото прилагане и
вътрешноуниверситетската

уредба

на

докторантурите.

Цялостното

изследване дообогатява теорията в областта на управление на човешките
ресурси и по-конкретно проблематиката, свързана с подходите, модела и
методите за изменения и/или адаптация на компетенциите на ръководния
състав

на

организациите

под

влияние

на

значими

фактори

на

обкръжаващата среда, както и на вътрешноорганизационни фактори.
Дисертационният труд определено има значима приложна полезност,
която намира израз в практическите подходи и инструментариум при
осъществяване на дейности по промени или адаптиране на компетенциите
на ръководителите в организациите.
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Налице
дисертационния

са

основания
труд

да

на тема

дам

положителна

„Развитие на

оценка

на

компетенциите на

управленския персонал в организациите“ и да препоръчам на уважаемите
членове на научното жури да присъдят научната степен „доктор на
науките“ на Гжегож Дроздовски.
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