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Настоящото становище е изготвено въз основа на документите, постъпили по конкурс, обявен от ВСУ „Черноризец Храбър” (ДВ, бр.103 от
22.12.2011 г.) и на интернет-страницата на университета, за нуждите на
катедра „Администрация и управление“ към Факултет „Международна
икономика и управление“. 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: гл. ас. д-р Даниела Димитрова Попова от кат. „Администрация и управление“ към Факултет „Международна икономика и управление“.
За участие в конкурса кандидатът гл.ас. д-р. Даниела Димитрова
Попова е представила списък от общо 22 заглавия - публикации в български
и чуждестранни научни издания и научни форуми, в т.ч. 1 монография, 13
статии, 7 научни доклада и 1 учебно помагало. Един от научните доклади е
публикуван на чужд език извън страната. Независимо, че някои от публи-
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кациите са посветени на сходна проблематика, кандидатът е представил
достатъчна по обем и качество научна продукция за придобиване на академичната длъжност “доцент”, в съответствие с изискванията на ЗРАСРБ,
ППЗРАСРБ и Инструкция № 6 към Наредба № 3 за академичния състав на
ВСУ „Черноризец Храбър”.
Представени са и всички необходимите документи (във вид на служебни бележки, фотокопия, препис-извлечения, справки и др.), които се
изискват във връзка с участието в конкурса.
2. Данни за кандида
Не познавам лично кандидата, но от неговата биография и приложените документи, оставам с впечатлението и убеждението, че той покрива
всички изискванията за трудов стаж, необходимата педагогическа и езикова
квалификация, преподавателска и научна дейност.
3. Обща характеристика на научната продукция на кандидата
При оценката на научното творчество на гл. ас. д-р Даниела
Димитрова особено внимание заслужава нейният монографичен труд на
тема “Културните аспекти на управлението на човешките ресурси в туризма“, отпечатан през 2012 г. същият определя и основното начуно направление в изследователаската дейност на кандидата, в което е обявен конкурса
за доцент. На базата на подходящи изследователски методи и инструментариум гл.ас. д-р. Даниела Димитрова е осъществила проучване на културата като среда за развитие на туризма (по примера на гр. Варна), направила
е културна интерпретация на управлението на човешките ресурси в туризма
и е разработила модел за неговото интегриране в системата на мотивация на
човешките ресурси с цялостното развитие на човешкия потенциал.
В останалите публикации, свързани с конкурса публикации на гл.ас.
д-р. Даниела Димитрова се съдържат завършени теоретични и емпирични
изследвания и анализи на общите проблеми на културата като глобална
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категория на бизнеса, управлението на човешките ресурси, кризисния мениджмънт, технологията на мениджмънта на мотивацията, развитието на
отношенията в съвременните организации с фокус върху повишаване на
конкурентоспособността и др. Всички те се основават на доброто познаване
на проблематиката в изследванията на водещи автори и практическата дейност у нас.
Интерес представляват и публикациите на кандидата за доцент,
свързани със занаятчийството, религиите и империите с принос към цивилизацията, съвременните глобализационни процеси и др., които обогатяват
и допълват основните негови изследвания и успешно могат да се използват
в обучението по туризъм.
Като цяло представената от кандидата научна продукция е добре балансирана, методологически и практически насочена и в достатъчна степен
пригодна да подпомага решаването на актуалните проблеми на управлението на българския туризъм.
4. Характеристика и оценка на учебно-педагогическата дейност
на кандидата
Учебно-педагогическата дейност на гл.ас. д-р. Даниела Димитрова
покрива по съдържание изискванията във връзка с конкурса за «доцент». От
приложената документация е видно, че тя има достатъчна по хорариум
учебна натовареност, разработва и прилага съвременни методи на
преподаване, води лекции и семинарни занятия на основата на реални
ситуации от бизнеса. Тя е провеждала занятия и с действащи мениджъри,
осъществявала е учебно-изследователска дейност със студентите и е
разработила самостоятелни ръководства, пособия и учебни материали.
Ръководила е бакалавърски и магистърски дипломни работи.
5. Научни и научно-приложни приноси на кандидата
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В научното творчество на гл.ас. д-р. Даниела Димитрова откриваме
редица научни и научно-приложните приноси, които са свързани главно с:
разработване на нова методология за осъществяване на цикъла на УЧР в
туристическото предприятие и нова технология на мениджмънта на мотивацията; обосноваване приложението на предприемаческа мрежа като
възможност за кризисен мениджмънт; обогатяване на знанията в областта
на културата като глобална категория в съвременния свят; изследване на
тенденциите в развитието на взаимоотношенията в съвременните организации; предложения за нови маркетингови инициативи за ефективно комуникиране в сферата на туризма. Считаме, че отбелязаните научни постижения успешно могат да намерят приложение в практическата туристическа дейност.
6. Бележки и препоръки
Към представените материали по конкурса имаме някои бележки и
препоръки във връзка с някои пропуски и несъответствия. Категоричното
ни становище е, че те са лесно отстраними и по никакъв начин не намаляват
достойнствата на преподавателската и научната дейност на кандидата за
доцент. Представени в обобщен и синтезиран вид същите се отнасят до:
по-ясно и конкретно определяне на приносите в научните трудове;
необходимост от диверсификация на публикационната дейност в повече
външни издзния, включително и в чужбина; по-категорично концентриране
на научно-изследователската дейност в областта на конкретното научно
направление – икономика и управление на туризма. Общата ни препоръка
към кандидата е в тези направления да бъдат концентрирани неговите
усилия в бъдещата му изследователска и педагогическа дейност

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
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След запознаване с представените в конкурса материали и научни
трудове, анализа и оценката на тяхната значимост и съдържащите се в тях
научни, научно-приложни и приложни приноси, давам своята положителна оценка и препоръчам на Научното жури да предложи на Научния
съвет при ВСУ „Черноризец Храбър” да избере гл.ас. д-р Даниела Димитрова Попова да заеме академичната длъжност „доцент” в професионално направление „Администрация и управление“ (Икономика и управление (Управление на туристическия бизнес))

30. 03. 2012 г.

Изготвил становището:

гр. В а р н а

(доц. д-р Марин Нешков)
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