РЕЦЕНЗИЯ
на научните трудове и учебната дейност
на гл. ас. д-р Капка Йорданова Манасиева, представени
за участие в конкурс за заемане на академична длъжност „доцент”
в професионално направление 3.7. Администрация и управление, по
специалност Икономика, организация и управление (Мода и дизайн), обявен
в ДВ бр. 103 от 23.12.2011 г. за нуждите на ВСУ „Черноризец Храбър”
Рецензент: проф. д-р Младен Стефанов Велев, Технически университет –
София, професионално направление 3.7. Администрация и управление,
научна специалности 05.02.18. “Икономика и управление” и 05.02.21.
“Организация и управление на производството”
Настоящата рецензия е изготвена 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 нуждите на катедра
„Изкуства“ към Факултет „Архитектура“. 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 единствен кандидат, подал документи,
е гл. ас. д-р Капка Йорданова Манасиева от ВСУ „Черноризец Храбър”.
За участие в конкурса кандидатът е представил списък от общо 20
заглавия, в т.ч. 8 публикации в български научни издания и научни форуми, 1
студия и 1 монография. Приемат се за рецензиране 20 научни труда, които са
извън дисертацията. Представени са и документи ( във вид на служебни
бележки) за участие и за 8 внедрени проекта.
• Данни за кандидата

Д-р Капка Йорданова Манасиева е родена през 1968 г. Завършила е
Технически университет - София през 1992 г. с образователна степен –
магистър по специалност “Техника и технология на текстила и облеклото”,
машинен инженер. Завършила е курсове за следдипломна квалификация:
„Инженерна педагогика“ в ТУ – Варна и „Техника, технология и организация
на конфекционното производство“ в ТУ - София. От 2009 г. е доктор по
научната специалност 05.02.21 Организация и управление на производството.
Владее английски и руски езици и притежава добри компютърни умения.
Д-р Манасиева е работила като учител в Техникум по облекло – Варна,
а от 1996 г. е преподавател във Варненски свободен университет
„Черноризец Храбър“. Участвала е в 4 самостоятелни научни и научноприложни проекти и художественотворчески изяви. Ръководила е и редица
студентски проекти.
Д-р Манасиева е награждавана със Сребърен плакет на ВСУ и Грамота
на Ректора на ВСУ.
• Обща характеристика и оценка на научната продукция на
кандидата
Във връзка с конкурса за академичната длъжност „доцент” д-р Манасиева
е представила следните научни публикации:
Научни публикации

Брой

1.Монография - самостоятелна

1

2.Студия - самостоятелна

1

5.Статии и научни доклади - самостоятелни

10

Изследователски и художественотворчески проекти

8

Общо

20

Обемната и структурната характеристика на научните публикации
дава основание за следните изводи и оценки:

• Всичките трудове на кандидата са посветени на научни и приложни
проблеми в областта на обявения конкурс. Това дава основание да се
заключи, че той има трайни интереси в областта на администрацията и
управлението.
• Кандидатът има 1 самостоятелна монография, а в структурата на научните
трудове е налице добър баланс между видовете публикации.
• Всички публикации на кандидата са смостоятелно написани, което
свидетелства, че притежава способност за самостоятелна изява, както и да
генерира, обосновава и защитава новаторски идеи. Липсата на колективно
разработени научни трудове може да се посочи като недостатък.
• Всички научни трудове на кандидата са публикувани в България.
• Основните научни трудове на кандидата са публикувани от престижни
наши издателства и в известни издания, което свидетелства за високото
им качество и може да се предположи, че са достигнали до широка
аудитория.
• Отпечатаните книга и статии, както и изявите на кандидата на научни
конференции, в т.ч. и на международни, свидетелстват, че той е получил
обществено признание и е познат в България.
• Основната част от научните публикации на кандидата са издадени през
последните години. Те третират актуални и значими икономически и
управленски проблеми на съвременния бизнес.
Научните трудове

на кандидата са посветени на проблеми, които

могат да се групират в 2 научно-изследователски направления:
• Теоретико-методически разработки по проблемите на масовата
къстамизация и гъвкавостта на производствените процеси.
• Теоретико-методически разработки по проблемите на управлението
на модата, дизайна и модната индустрия.

Трябва да се отбележи, че в научно-изследователската дейност на гл.ас.
Манасиева има последователност, логичност, приемственост, научна
коректност

и конструктивност.

Личи

нейния траен

интерес

към

изследването на проблемите на администрацията и управлението. Тя
притежава афинитет и способности за тясно свързване на научните
изследвания с практическата им приложимост. Прави впечатление
добрата й литературна осведоменост. Явно тя познава литературата по
изследваните проблеми (в т.ч. и най-новата), овладяла е и успешно използва
основните съвременни изследователски подходи, показала е способност и
умения да систематизира и критично да осмисля класическите и новите
теории, добре да формулира и да защитава своите тези.
На тази основа проличава личният принос на д-р Манасиева,
изразяващ се главно в задълбочено изследване, творческо осмисляне и
доразвиване на методологията в областтите, които е работила. Моята оценка
за личния принос на кандидата е висока.
2. Характеристика и оценка на учебно-педагогическата дейност на
кандидата
Д-р Манасиева е дългогодишен университетски преподавател с опит в
научно-изследователската дейност – била е учител, а от 1986 г. преподава във
Варненски свободен университет ''Черноризец Храбър''. Изнася лекции и
води упражнения по учебните дисциплини „Основи на управлението“,
„Бизнес планиране“, „Конструиране на облеклото“, „Ергономия“, „Моден
дизайн – проектиране“ и „Реклама в модата“. През учебната 2011 – 2012 г. е
водила упражнения по „Индустриален инежеринг“ в Стопански факултет на
ТУ-София. Участвала е в разработването на учебните планове за
специалностите „Моден дизайн”, „Мода“ и „Мода и мениджмънт в модата“.

Разработвала е учебни програми и лекции по редица дисциплини. Научен
ръководител е на голям брой дипломанти.
Анализът на научните публикации на д-р Манасиева, предоставената ми
информация и личните ми наблюдения, показват, че тя тясно свързва научноизследователската,

научно-приложната

и

преподавателската

дейност.

Успешно използва съвременни методи за обучение. Активно е участвала в
работата по образователни и изследователски проекти. Това е обогатило и
осъвременило знанията и опита й като изследовател и преподавател.
3. Научни и научно-приложни приноси на кандидата
Според мен в представените от д-р Манасиева трудове по конкурса се
съдържат следните основни приноси:
3.1. Научни приноси:
1. В резултат на проучване на становищата на различни автори и
анализ на управлението на модната индустрия са изведени редица научни
обобщения,

относно

същността

на

бизнеса

с

модни

продукти

и

производството на облекла, имащи значение за по-нататъшните научни
изследвания и практика в тази област (научни трудове А1, Б6, Б7, Б8);
2. Изследвана е същността и значението на гъвкавостта на процесите за
фирменото развитие в динамична среда и на тази основа са обобщени и
характеризирани съвременните подходи за реализиране и усъвършенстване
на нейното съдържание (научни трудове А1,А2,Б2);
3.2. Научно-приложни приноси:
1. Изведени са тенденциите

в развитието на модната индустрия и

свързаните сектори, както и стратегическите приоритети за развитието
и. (Научни трудове А1 ,Б2, Б5, Б7, Б9);
2. Изследвани са важни страни и проблеми,

свързани с гъвкавия

потенциал и иновационното развитие на фирмите от модната

индустрия,

проблемни

полета

и

са

направени

аргументирани

предложения за решения. (научни трудове Б5, А1, Б6 и Б9) ;
3. Аргументирано е значението на дизайна днес , както и необходимостта
от специфично тълкуване на управлението на дизайна, ориентиран към
клиента. (научни трудове Б10 и Б5);
4. Изведени са тенденциите в развитието на веригата на доставки и е
анализиран потенциала на гъвкавостта за подобряване и ускоряване на
обменните процес между фирмите. (научни трудове А2 и Б8);
5. Анализирана е

производствената гъвкавост, ориентирана към

потребителя, в условия на динамично потребителско търсене и нейните
специфични

изисквания.

Изяснени

са

възможностите

на

производството да осигурява продуктово разнообразие, чрез гъвкавост
на ресурси и процеси. (научни трудове А2, Б3, Б4 и Б9)
3.3.Приложни приноси:
1. На практика е анализирано и реализирано управлението на дизайна и
модните процеси (научен труд Б1). В публикации по заявка от практиката е
доказан потенциала и в управлението на образователния продукт в модата и
дизайна. (научни трудове Г1, Д1, Д2, Д3, Е1, Е2, Е3).
Посочените приноси биха могли да се отнесат към следните групи:
• обогатяване, конкретизиране и прецизиране на съществуващи
научни знания;
• доказване с нови средства на съществени нови страни в
съществуващи научни проблеми и теории;
• приложение на съществуващи методи за решение на конкретен
проблем с формулирани изводи и препоръки за практиката.
• Оценка на личния принос на кандидата

Убеден съм, че посочените приноси на д-р Манасиева са лично дело
на кандидата. Те са с висока значимост за науката и практиката. Това се
доказва от факта, че научните й обобщения, методическите разработки и
резултатите

от

изследванията

са

цитирани

от

други

автори.

От

предоставената ми справка преценявам, че те са цитирани 2 пъти.
• Бележки и препоръки
Внимателното проучване на научните трудове на д-р Манасиева ми дава
основание да обобщя, че в тях няма допуснати съществени пропуски,
неточности или противоречия. Същевременно имам и някои критични
бележки, които не се отразяват на крайната ми положителна оценка, а поскоро биха могли да се приемат като препоръки към бъдещата работа на
автора. По-важните от тях са:
- в част от трудовете не достатъчно ясно са откроени научните приноси
на кандидата;
- препоръчвам в бъдещата си дейност като учен, кандидатът да насочи
усилията си към публикуване в чуждестранни списания;
- считам, че с оглед на натрупаните от кандидата знания и опит, той
трябва да разработи учебници и учебни помагала, които ще са много полезни
за студентите;
- кандидатът трябва да увеличи участието си в колективни научни
разработки, които обикновено водят до по-добри резултати;
- кандидатът трябва значително да увеличи консултантската си дейност
и участието си в приложни научно-изследователски разработки, резултатите
от които периодично да публикува.
• Лични впечатления
Познавам гл. ас. д-р Манасиева от 2009 г., когато бях рецензент на
докторската й дисертация. Дисертационният й труд бе цялостно и

добросъвестно научно изследване на значим и актуален организационноуправленски проблем. В него бяха постигнати научно-приложни и приложни
приноси. По-късно сме имали съвместни участия в научни конференци и
семинари. С нея съм обсъждал научни проблеми от взаимен интерес. През
време на дискусиите тя демонстрираше аналитичност и умение да вниква в
същността на изследваните проблеми, както и способности да генерира и
обосновава новаторски решения.
Имам и впечатления за работата на д-р Манасиева, като преподавател и
изследовател. Тя е сериозен, дисциплиниран и коректен човек, стремящ се
непрекъснато да повишава квалификацията си. Тя е и целенасочен и коректен
изследовател. През годините се е утвърди като авторитетен научен работник.
Д-р Манасиева е добър преподавател, ползващ се с уважението на своите
колеги и на студентите.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
След запознаване с представените в конкурса материали и научни
трудове, анализ на тяхната значимост и съдържащи се в тях научни, научноприложни и приложни приноси, давам своята положителна оценка и
препоръчам на Научното жури да предложи на Научния съвет при ВСУ
„Черноризец Храбър” да избере д-р Капка Йорданова Манасиева да заеме
академичната длъжност „доцент” в професионално направление 3.7.
Администрация и управление по специалност Икономика, организация и
управление (Мода и дизайн).

Дата: 26.03.2012 г.

Рецензент:.....................
(проф.д-р Младен Велев)

