Утвърдил:
(проф. д-р Павел Павлов)
Справка за дейността на
ас. д-р Александра Данкова Парашкевова,
катедра “Администрация и управление”
факултет “Международна икономика и администрация”
Варненски свободен университет “Черноризец Храбър”
кандидат в обявения от ВСУ „Черноризец Храбър”
(Държавен вестник, бр. 103 от 23.12.2011 г.)
конкурс за заемане на академичната длъжност доцент
по професионално направление 3.7. „Администрация и управление” (“Организация и управление
на производството” (Публичен и бизнес мениджмънт и предприемачество).
Критерии и показатели за оценка на кандидата:
1. Във връзка с учебната дейност:
a) аудиторни и извънаудиторни занятия:
¾ разработени са лекционни курсове по следните дисциплини:

за ОКС „бакалавър”
за ОКС „магистър”

Предприемачествo
Индустриален маркетинг
Аутсорсинг
Управление на иновациите
Организация на производството и бизнеса
Административен аутсорсинг

¾ нововъведения в методите на преподаване:
9 по всички лекционни курсове са разработени презентационни материали;
9 информация за изискванията, разпределението на учебното съдържание по теми и задачи,
заданията за извънаудиторна заетост, сроковете и формата за предаване на самостоятелни
работи и научно-изследователски задачи, допълнителни учебни материали за самоподготовка
по всички учебни дисциплини са оформени като самостоятелни курсове в системата за
електронно обучение на ВСУ, в профила на преподавател ас. д-р Александра Парашкевова;
9 по време на семинарни упражнения студентите презентират работата си по предварително
поставените теми и задачи, в следствие на което се организират дискусии по съответната
проблематика;
¾ осигуряване на занимания в практическа среда извън висшето училище или научната
организация:
9 в рамките на извънаудиторната работа по учебните дисциплини „Предприемачество”,
„Маркетинг“ и „Аутсорсинг” се организират теренни проучвания на дейността на конкретни
организации, във връзка с което студентите изготвят предприемачески, маркетингов и бизнес
план, както и аутсорсингов проект по предварително зададена структура на изложението.
b) публикувани учебни материали:
9 Учебно пособие за семинарни упражнения по „Предприемачество“, в съавторство с Лоретта
Парашкевова;
9 Ръководство за изготвяне на аутсорсингов проект, в съавторство с Лоретта Парашкевова;

9 Учебно пособие за семинарни упражнения по маркетинг (тестове, казуси, задачи), в
съавторство с Лоретта Парашкевова;
9 Ръководство за изготвяне на маркетингов план;
9 Учебно пособие за семинарни упражнения по управление на иновациите;
9 Учебно пособие за чуждестранни студенти по предприемачество (на английски език);
9 допълнителни учебни материали публикувани в системата за електронно обучение на ВСУ
„Черноризец Храбър”, по преподаваните учебни дисциплини.
2. Във връзка с научноизследователската дейност:
a) участие в научноизследователски проекти
9 Проект N8urjob “Learning the business of ecotourism”, по програмата за обучение през целия
живот (LLP), 2010.
9 Проект DOLCETA на Европейската комисия.
b) участия с доклади:
9 в международни научни форуми – 16;
9 в национални научни форуми – 2;
c) членства в професионални организации:
9 Мрежа на институтите и училищата по публична администрация за Централна и Източна
Европа (NISPAcee);
d) научни и научно-приложни разработки
9 Наръчник за обучение на по проект на ЕК DOLCETA - “ Teacher`s kit;
9 Педагогическа стратегия за обучение по екотуризъм − Parashkevova A., Janczak A., H.
Tanskanen, Проект N8urjob “Learning the business of ecotourism”, по програмата за обучение
през целия живот (LLP), 2010.
e) научни публикации (печатни и електронни), включително публикации в международни
издания по обявения конкурс за доцент (не участвали в други процедури): монография – 3
(от тях две в съавторство), студия – 2, статии – 17, публикации в чужбина – 12 (в т.ч. след
придобиване на научна степен „доктор”: монография – 1 (самостоятелна), студия – 1,
статии – 6; публикации в чужбина – 2).
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3. Други значими постижения (по преценка на кандидата):
9 Координация на обезпечаването на информационни материали за Катедра „Администрация и
управление“ на информационния портал на ВСУ „Черноризец Храбър”;
9 Координатор на участията на преподавателите от катедра „Администрация и управление“ в
международни научни мероприятия (конференции, симпозиуми, кръгли маси, форуми), в т.ч.
и организацията и провеждането на Деветнадесета годишна конференция на NISPAcee
“Публичната администрация на бъдещето”, 19-22 май 2011 г., Варна.
13.02.2012 г.

Подпис:
(ас. д-р Александра Парашкевова)

