СТАНОВИЩЕ
за научните трудове и учебната дейност
на ас. д-р Александра Данкова Парашкевова,
представени за участие в конкурс за заемане на академична длъжност „доцент”
в професионално направление 3.7. Администрация и управление
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предприемачество)),
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Рaзработил: доц. д-р Светла Михалева – ВСУ „Черноризец Храбър”
професионално направление 3.7. Администрация и управление
специалност „Организация и управление извън сферата на материалното производство”
Настоящото становище е изготвено въз основа на документи, постъпили по конкурс,
обявен от ВСУ „Черноризец Храбър” (ДВ, бр. 103 от 23.12.2011 г.) и на интернет-страницата
на университета за потребностите на катедра „Администрация и управление” към факултет
„Международна икономика и администрация”. Представените по конкурса документи съответстват на изискванията на ЗРАСРБ, ППЗРАСРБ и Инструкция № 6 към Наредба № 3 за
академичния състав на ВСУ „Черноризец Храбър”. Процедурата по конкурса е коректно
спазена.
1. Общо представяне на получените материали
За участие в обявения конкурс е подал документи единствен кандидат ас. д-р
Александра Данкова Парашкевова от Варненски свободен университет “Черноризец
Храбър”. Kандидатът е представил списък от общо 44 заглавия, които не са участвали в други
процедури, в т.ч. 32 публикации в български и чуждестранни научни издания и научни форуми (от тях 27 самостоятелни), 3 монографии (1 самостоятелна и 2 в съавторство), 2 студии
(самостоятелни), 6 учебни помагала (3 самостоятелни (от които 1 на английски език) и 3 в
съавторство), 1 научно-приложна разработка от участие в проект.
2. Данни за кандидата
Кандидатът е специалист в сферата на бизнес и публичното предприемачество. Притежава бакалавърска по стопанско управление от ВСУ „Черноризец Храбър”, както и магистърска степен по индустриален мениджмънт от ТУ – Варна. През 2011 г. придобива образователно-научна степен „доктор” в направлението „Организация и управление извън сферата
на материалното производство (Административен аутсорсинг)”. Кандидатът работи във ВСУ
„Черноризец Храбър” на академичната длъжност „асистент”. Ас. д-р Александра Парашке1

вова не само притежава преподавателски опит, но и разполага с необходимите езикови, организационни и технически умения и компетенции.
3. Обща характеристика на научната продукция на кандидата
Списъкът на представените публикации за участие в конкурса обхваща общо 44 заглавия, които мога да оценя като директно насочени към научната специалност и тематичната
област на обявения конкурс – публичен и бизнес мениджмънт и предприемачество. Научната
продукция на ас. д-р Александра Парашкевова може да се разграничи както следва:
- 3 монографии, от които 1 самостоятелна и 2 в съавторство;
- 2 студии;
- 17 статии в български научни издания;
- 12 публикации в чужди научни издания и форуми;
- 3 научни доклада;
- 6 учебни помагала, от които 3 самостоятелни (от които 1 на англ. ез.) и 3 в съавторство;
- 1 научно-приложна публикация, свързана с дейността на кандидата по научно-изследователски проект.
Запознаването ми с научната продукция на кандидата позволява да направя следните
обобщения и изводи:
- Кандидатът участва в конкурса основно със самостоятелна научна продукция (34 публикации), като има 10 съвместни публикации, за които са представени разделителни
протоколи, с ясно дефинирано авторското участие. Съществена част от научноизследователските резултати на автора са представени на престижни академични форуми,
включително и в чужбина.
- Научните интереси на кандидата са насочени в няколко направления: предприемачество и предприемачески структури и мрежи, публично предприемачество и нов публичен мениджмънт, аутсорсинг в бизнес и публичните организации. Научните публикации се отличават с добър стил и ясен изказ; те обобщават резултати по актуални и
значими проблеми в областта, в която е конкурсът за доцент.
- Представените научни трудове свидетелстват за високото ниво на теоретична подготвеност на кандидата в областта на предприемачеството и аутсорсинга. Интерпретацията на изследваните от кандидата научни въпроси доказва способностите ú да идентифицира нерешени проблеми, да систематизира и оформя научни тези, които представя разбираемо и прецизно.
4. Характеристика и оценка на учебно-педагогическата дейност на кандидата
Кандидатът за доцент притежава академичен трудов стаж 5 г. Според приложената документация за водените лекционни курсове ас. д-р Александра Парашкевова е натрупала
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достатъчен педагогически опит в областта на предприемачеството и неговите бизнес и публични аспекти. Кандидатът участва активно в образователната дейност на катедра “Администрация и управление” при ВСУ „Черноризец Храбър”. Възложеният на кандидата общ хорариум включва аудиторни и извънаудиторни часове (1180 часа) по дисциплините „Предприемачество”, „Аутсорсинг”, „Административен аутсорсинг”. В процеса на обучение на
студентите, кандидатът прилага съвременни методи като: мултимедийно представяне на лекционните курсове, активни форми за работа със студентите под формата на предварително
поставяне на теми, казуси и задачи за самостоятелна работа и дискусия, занимания в реална
практическа среда и др. Ас. д-р Александра Парашкевова участва в научноизследователски
проекти, например DOLCHETA и N8urjob, за които е разработила педагогически стратегии.
5. Научни и научно-приложни приноси на кандидата
Приемам формулираните научни и научно-приложни приноси на кандидата, тъй като те
представляват доразвиване и обогатяване на съществуващите знания с нови изследвания.
Аналитичният анализ на рецензираните научни трудове дава основание да се откроят приносни моменти в следните направления:
- Предприемачество и предприемачески структури и мрежи – Направени са сполучливи
авторови интерпретации на свързани с разглежданата проблематика понятия на основата на систематизация на теоретичната дискусия в областта на предприемачеството. Направена е комплексна оценка на предприемаческите мрежи и тяхната релация
с клъстърите, на основата на проблемен и перспективен анализ, включително в контекста на теорията на фирмата (трудове от списъка с публикации – І 1, І 3, II 7, II 18, II
19, V 38, V 43).
- публично
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е

необходимостта и целесъобразността от прилагане на предприемаческо управление и
в публичния сектор като нова философия за мениджмънт на организацията.
Аргументирана
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тезата,
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частното
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предприемачество зависят едно от друго и могат да се развиват съвместно и
постепенно, по начини, които зависят от пътя на интеграцията им. (трудове от списъка с публикации – I 3, II 6, II 10, II 11, II 17).
- аутсорсинг в бизнес и публичните организации – На основата на ретроспективен и
системен анализ на аутсорсинга са структурирани етапите на приложението му в
рамките на процесния подход при управление на организациите в бизнеса и в
публичния сектор през призмата на европейските и българските практики.
Синтезиран е аутсорсинг модел за управление на информационни ресурси в
административна среда и е оценено приложението му в информатизацията на
администрацията в т.ч. и българската (трудове от списъка с публикации – I 2, I 4, I 5, I
3

6, II 13, II 14, II 15, II 16, II 20, II 21, II 22, III 27, III 30, III 31, III 32, III 33, III 34, IV 37,
V 39, ).
- управление и иновации в малки и средни предприятия - Показана е тенденцията за
трансформация на бизнеса и на предприемаческите структури в т.ч. взаимодействието
между големите и малките и средните предприятия в глобализиращия се свят.
Обоснована е необходимостта от държавнa подкрепа на малките и средните
предприятия и в сферата на иновациите в т.ч. чрез механизмите на венчъра и
клъстъринга. Проведено е собствено изследване на малките и средните предприятия в
отделни региони на България, на основата на което са очертани особеностите в
териториалното разпределение на формите на развитие на малките предприятия
(трудове от списъка с публикации – II 8, II 9, II 12, III 23, III 24, III 25, III 26, III 28, III
29, IV 35, IV 36, V 40, V 41, V 42, VI 44).
Като цяло приемам научните приноси на кандидата и смятам, че съответстват на научните и наукометричните изисквания. По своя характер приноси 1, 2, 3, 4, 5 и 6 (от приложената
справка за приносите) предстaвляват обогатяване на съществуващите знания с нови изследвания, а приноси 7, 8 и 9 предлагат инструментариум за решаване на идентифицираните
проблеми в сферата на предприемачеството и аутсорсинга.
6. Бележки и препоръки
Препоръчвам на ас. д-р Александра Парашкевова да подготви и издаде самостоятелни
учебни помагала по дисциплините „Публично предприемачество” и „Административен аутсорсинг”.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
След запознаване с представените в конкурса материали и научни трудове и анализ на
тяхната научноизследователска стойност, открих оригинални, актуални и значими научно-приложни постижения, които представляват принос за развитието на теорията и практическото решаване на широк кръг от проблеми, свързани с бизнес и публичното предприемачество. Кандидатът за доцент ас. д-р Александра Парашкевова, притежава квалификация и
професионална подготовка, които се изискват за заемане на тази академична длъжност.
Това са и основанията ми да дам своята положителна оценка и да препоръчам на Научното жури да предложи на Научния съвет при ВСУ „Черноризец Храбър” да избере ас. д-р
Александра Парашкевова да заеме академичната длъжност „доцент” в професионално направление 3.7. Администрация и управление (Организация и управление на производството
(Публичен и бизнес мениджмънт и предприемачество)).
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12.03.2012 г.

Изготвил становището: .............................................
(доц. д-р Светла Михалева)
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