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Настоящото становище е изготвено въз основа на документи, постъпили по
конкурс, обявен от ВСУ „Черноризец Храбър” (ДВ, бр.103 от 23.12.2011г) и на
интернет-страницата на университета за нуждите на катедра „Изкуства” към
Архитектурен Факултет на ВСУ. Представените по конкурса документи са
подадени в срок и 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, а
именно: гл.ас д-р Капка Йорданова Манасиева – редовен преподавател във
ВСУ „Черноризец Храбър” – гр.Варна. Тя е представила списък от общо 12
заглавия, издадени след защитата на докторска дисертация. Публикациите на
кандидата обхващат следната научна продукция, в т. число:
• 1 монография, 1 студия, 10 статии с общ обем 270 стр. ;
• Материали за учебния процес, в електронните ресурси на сайта на ВСУ;
• Участия в 8 изследователски и художествено-творчески проекти.
2. Данни за кандидата
Гл.ас д-р Капка Йорданова Манасиева е магистър по „Техника и технология
на текстила и облеклото”. Има следдипломна квалификация по „Инженерна
педагогика” и по „Техника, технология и организация на конфекционното
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производство”, придобити в Технически университет – София. Защитила е
докторски труд на тема: „Възможности за осъществяване на гъвкаво
производство в условията на масова къстамизация” и получава диплома от ВАК
№5294/11.02.2009г. за ОНС „Доктор” по „Организация и управление на
производството”. От 1996г е на работа във ВСУ. Преподавателската й дейност
се реализира по 6 дисциплини от учебните планове на ОКС „Бакалавър” и 2 в
ОКС „Магистър” . Участвала е в екип за разработване на учебни планове за спец.
„Моден дизайн”, „Мода и мениджмънт в модата”. Общата й аудиторна заетост
отговаря на нормативните изисквания за наличието на самостоятелен щат за
длъжността „доцент”.
Лично познавам кандидата за „доцент” и имам основание да оценя
положително неговия потенциал за развитие, реализиран последователно в
множество полезни обучителни курсове и като асистент в катедрата.
3. Обща характеристика на научната продукция на кандидата
Кандидатката гл.ас д-р Капка Манасиева е представила за участие в
конкурса 1 монография, 1 студия, 10 статии с общ обем 270 стр.;
материали за учебния процес в електронно обучение на сайта на ВСУ; участия в
8 изследователски и художественотворчески проекти.
Публикациите показват научни интереси, концентрирани около модната
индустрия – нейното управление и организация. Монографията „Модата индустриален фокус” включва въпроси в сферата на организацията и
управлението на производството на облекла, и тенденциите за развитие в
глобална среда. Разгледани са и стратегическите и иновационни аспекти на
модния бизнес. Считам, че това е едно от малкото интердисциплинарни
изследвания в България, тъй като модната индустрия е била предмет на
разглеждане в публикации, свързани само с икономическите проблеми на
сектора текстил и облекло, или само с техническите въпроси на производството
на облекло, или с приложните и изящни изкуства. В студията си авторът
Манасиева се концентрира върху съвременните подходи за усъвършенстване на
производствената гъвкавост на предприятията в глобална бизнес среда. В
останалите си публикации авторът разкрива спецификата на мениджмънта,
иновационните възможности и ефективността на процесите в предприятията за
създаване на модни облекла.
Анализираните теоретични проблеми на модния бизнес са пренесени в
обучението на студентите от съответните специалности, отразени са в
материалите в електронно обучение и са реализирани на практика от автора в
различни проекти.
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Трябва да се отбележи активното участие на гл.ас д-р Капка Манасиева в
различни художествено-творчески проекти: участия в модни изложения,
проектиране на сценични костюми и други текстилни продукти.
В обобщение, представените за участие в конкурса публикации са
непосредствено свързани с научната специалност и тематична област и
отговарят на изискванията за академични публикации.
4. Характеристика и оценка на учебно-педагогическата дейност на
кандидата
Оценявам положително тази значима част от цялостната дейност на гл.ас.
д-р Манасиева. По-важните аргументи за това са:
 Добре разработени лекционни курсове по 6 бакалавърски и 2
магистърски дисциплини (съгласно приложената справка);
 Наличие на съвременни методи на преподаване по дисциплините,
Представени материали в електронно обучение;
 Умения и способности за организиране и практическа реализация на
студентска продукция в национални конкурси, панаири и изложения;
 Умела комуникация, като важна предпоставка за ползотворната работа със
студентите и качественото им обучение;
 Въвеждане в обучението на студентите на резултати от нейни
проучвания;
 Участие е в екип за разработване на учебни планове за спец. „Моден
дизайн”, „Мода и мениджмънт в модата”.
5.Научни и научно-приложни приноси на кандидата
Приемам посочените от гл.ас. д-р Манасиева научни и научно-приложни
приноси. Те представляват: систематизиране и обогатяване на съществуващи
знания и приложение към конкретни обекти. Необходимо е да се изтъкне
творческата реализация на резултатите от проекто-конструкторската дейност на
модни облекла и аксесоари в различни изложения, конкурси и панаири.
6.Бележки и препоръки
С оглед на по-нататъшната научно – приложна дейност на кандидатката бих
направила следните бележки и препоръки:
1) Да се ускори разработването на учебни пособия за семинарните курсове
в бакалавърска програма;
2) В предстоящите публикации на автора да се изразява по-ясно лично
отношение към позиции, застъпени в теоретичната дискусия.
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3) Кандидатката да се ориентира към публикации (особено статии) в
национални и авторитетни издания за постигне на по-широко
представяне и признание сред специализираната научна общност.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
След запознаване с представените в конкурса материали и научни трудове,
анализ на тяхната значимост и съдържащи се в тях научни, научно-приложни и
приложни приноси, давам своята положителна оценка и препоръчвам на
Научното жури да предложи на Научния съвет при ВСУ „Черноризец Храбър” да
избере гл.ас д-р Капка Йорданова Манасиева да заеме академичната длъжност
„доцент” в професионално направление: 3.7 Администрация и управление
(Организация и управление (Мода и дизайн)).

24.03.2012 г.
Гр.Варна

Изготвил становището: ..............................................
(доц. д-р Снежанка Овчарова)
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