СТАНОВИЩЕ
за научните трудове и учебната дейност
на гл. ас. д-р Кремена Георгиева Андонова
представени
за участие в конкурс за заемане на академична длъжност „доцент”
в професионално направление 3.7. "Администрация и управление”
( Икономика и управление (Интегрирано регионално развитие) )
обявен в ДВ бр. 103 от 23 декември 2011 г. за нуждите
на ВСУ „Черноризец Храбър”
Рaзработил: проф. д.ик.н. Анна Манолова Недялкова
Професионално направление: „Администрация и управление”,
Научна специалност „Икономика и управление” ; „Световно стопанство и
МИО”
1. Информация за конкурса и представените по него материали :
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 нуждите на катедра „Администрация и управление” към Факултет „Международна икономика и администрация”. Гл. ас. д-р Кремена Георгиева Андонова е единствен кандидат, подал
документи за участие в конкурса. Представените документи съответстват на
изискванията на ЗРАСРБ, ППЗРАСРБ и Инструкция № 6 към Наредба №3 за
академичния състав на ВСУ „Черноризец Храбър”. Съдържащата се в тях информация за кандидата потвърждава наличието на всички, поставени от ЗРАСРБ условия за заемане на академичната длъжност „доцент”. Документите са
подадени в срок, а кандидатът е допуснат до участие в конкурса от комисия,
назначена със заповед на ректора № 414( протокол от 24.02.2012).
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2. Данни за кандидата
Гл. ас. д-р Кремена Георгиева Андонова е бакалавър по икономика на
строителството. Има завършени две магистърски програми – „Икономика на
строителството” и „Териториална администрация”. От февруари 2010 г. е доктор по научна специалност „Икономика и управление” въз основа на защитен
дисертационен труд на тема „Инвестиционна политика за конкурентоспособност на областен промишлен комплекс”. От 2001 г. до момента е заемала последователно длъжностите асистент, старши и главен асистент във ВСУ”Ч.
Храбър”. Преподавателската й дейност се реализира по 6 дисциплини от учебните планове за

ОКС „бакалавър” и две дисциплини в ОКС „магистър”.

Общата й аудиторна заетост надхвърля многократно нормативните изисквания
за наличието на самостоятелен щат за длъжността «доцент».
3. Обща характеристика на научната продукция на кандидата
Кандидатът - гл. ас. д-р Кремена Георгиева Андонова е представила за
участие в конкурса списък от общо 18 заглавия, публикувани след защитата на
докторската дисертация в т.ч. 1 монография, 1студия, 10 статии в български и 5
в чуждестранни научни издания и научни форуми, 1 учебно пособие.
Публикациите свидетелстват за наличие на устойчив научен интерес към
проблемите на регионалното развитие и актуални за теорията и практиката негови направления - интегрирано регионално развитие; инвестиции; местна конкурентоспособност. Това прави авторът активен участник в съвременния дебат
за регионалната политика и предимствата на интегрираното регионално развитие.
Достойнство на изследователския подход на Кремена Андонова е съчетаването на актуалния прочит на теоретичните възгледи с наличие на авторова
интерпретация по повдигнатите въпроси и опит за дефиниране на основни понятия, които в голямата си част са дискусионни . На основата на богат емпири2

чен материал и сравнителен анализ с европейски практики са изведени обективни фактори, цели и възможни инструменти за реализация на интегрираното
регионално развитие. (трудове № І-1 и № ІІ-16 от списъка) Идентифицирани са
подходящи области за реализация на интегрирани политики за развитие, на основата на проучени европейски практики в тази сфера. (трудове № І-1 и № ІІ-13
от списъка) . Представените за участие в конкурса публикации са непосредствено свързани с научната специалност и тематичната област на конкурса и отговарят на изискванията за академични публикации. Заглавията им потвърждават актуалността на изследваните проблеми, а тяхното съдържание е доказателство за научна компетентност и информираност в избраната област. Демонстрирано е критично отношение и професионален подход, както към позиции,
застъпени в теоретичната дискусия, така и към съществуващи наши и чужди
практики, които Кремена Андонова видимо следи системно и анализира в сравнителен план.
Подкрепям изцяло посочените от кандидатката научни и научноприложни приноси . Нещо повече, считам че те доказват научното израстване
на Кремена Андонова и прехода, който естествено прави от систематизиране и
обобщаване на съществуващо знание към авторова интерпретация и понатъшно
доразвиване на знанието. Систематизиран е управленски инструментариум на
местната власт за моделиране на бизнес средата. Обосновани са предимствата
и критичните точки при прилагането на: управлението на общинската собственост, регионалния маркетинг, инвестициите в инфраструктура и човешки ресурси, институционалното взаимодействие и координация, като действени инструменти за регионално развитие. (публикации ІІ-2, ІІ-8, ІІ-9, ІІ-10, ІІ-11, ІІІ-4).
Заявена е авторова интерпретация на интегрираното регионално развитие и
свързаните с него основни понятия. Изведени са обективни фактори, които го
определят, цели, които преследва, възможни инструменти за реализация. (публикации І-1, ІІ-16, ІІ–3)
По-голямата част от публикациите на гл. ас д-р К. Андонова са базирани
на собствени изследвания, които затвърждават впечатлението за изграден по3

черк, базиран на познаването и свободното използване на богат и разнообразен
научен апарат. Участието й с доклади в множество международни форуми я
прави активен участник в актуални теоретични дискусии, каквито и тя самата
инициира, лансирайки нови идеи и иновационни подходи към проблемите на
практиката. Броят на цитиранията на постановки от публикациите на гл. ас д-р
К. Андонова потвърждава интереса предимно на млади учени към нейните научни постижения, което аз приемам също като достойнство.
4.

Характеристика и оценка на учебно-педагогическата дейност

на кандидата
Научната специалност и тематичната област на конкурса съответства
на лекционните курсове, които води кандидатът (4 в ОКС „бакалавър” и 2
дисциплини ОКС „магистър”.
Лекционните курсове са осигурени с целево разработени учебни пособия и материали за подготовка на студентите, като от особено значение е публикуването им в е-school на информационния портал на ВСУ „Ч.Храбър”
Кандидатът участва като експерт и обучител в 4 международни и национални проекти. Може да се открои приносът на Кремена Андонова в проект
на МДААР за обучение на държавни служители и експерти в многомодулните
специализации по публична администрация. Полезно за научното развитие на
Кремена Андонова е системното й участие във форумите на NISPAcee и IASIA,
а за университета е безспорен приноса й като координатор на международните
членства на катедра „Администрация и управление”.
Обучението, водено от кандидата е белязано с използването на съвременни
форми и методи за повишаване на активността на студентите и комуникацията
с тях. Високо ценени от студентите са занятията, организирани в реална среда,
както и организираните теренни проучвания по предварително поставени задачи.
5. Бележки и препоръки
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• В бъдещата си публикационна дейност кандидатката би могла да
задълбочи научните си партньорства с учени от други университети и
институти, както и да разшири работата си в мрежи.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Общите ми впечатления от кандидата са, че са налице всички професионални и личностни предпоставки за заемане на по-висока академична длъжност – налице са задълбоченост и самовзискателност, високо чувство за
отговорност и последователност в търсенето на новостите в избраната научна
област; ползва се с авторитет сред студентите, поддържа етични колегиални
отношения

с

останалите

преподаватели

от

катедрата,

факултета

и

университета. С поведението си на преподавател и изследовател допринася за
успешното реализиране на стратегическите цели и задачи на университета.
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 и на база на личните ми впечатления, давам своята положителна оценка и препоръчам на Научното жури да предложи на Научния съвет при ВСУ „Черноризец Храбър” да избере гл. ас. д-р Кремена Георгиева
Андонова да заеме академичната длъжност „доцент” в професионално направление 3.7. „Администрация и управление”.
02. 03. 2012 г.

Изготвил становището:

Варна

(проф. д.ик. н. Анна Недялкова)
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