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за научните трудове и учебната дейност на ас. д-р Велислава Николаева Костова,
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Настоящото становище е изготвено на основата на постъпили документи по
обявен конкурс от ВСУ „Черноризец Храбър” (ДВ, бр. 85 от 06.11.2012 г.) и на Интернет
страницата на университета за потребностите на катедра „Администрация и
управление” към Факултет „Международна икономика и администрация”. Документите
съответстват на изискванията на ЗРАСРБ, ППЗРАСРБ и Инструкция № 6 към
Наредба № 3 за академичния състав на ВСУ „Черноризец Храбър”. Спазена е
процедурата по конкурса.
1. Общо представяне на получените материали
За участие в обявения конкурс документи е подал единствен кандидат: ас. д-р
Велислава Николаева Костова от Варненски свободен университет “Черноризец
Храбър”. Научната продукция, с която кандидатът участва в конкурса, обхваща 29
заглавия, които не са участвали в други процедури, в т. ч. 14 самостоятелни
публикации в български и чуждестранни научни издания и научни форуми, 5
публикации в съавторство (с представени разделителни протоколи), 1 студия
(самостоятелна),

1

монография

(самостоятелна),

1

самостоятелна

глава

от

монографичен цикъл, 7 учебни помагала (3 от които в съавторство, с точно дефинирано
авторско участие).
Приемам представените 29 публикации за участие в конкурса, 9 от които (в. т.ч.
и

представената

монография),

са

публикувани

след

придобиването

на

образователната и научна степен „доктор”.
2. Данни

за

кандидата

Кандидатът ас. д-р Велислава Николаева Костова е започнала трудовата си
кариера като учител по икономически дисциплини в ПГИ „Д-р Иван Богоров” (1999 г.) и
в Частна търговска гимназия – Варна (2000 г.), където е заемала и поста „зам.директор”. От 2001 г. работи във ВСУ „Черноризец Храбър” като хоноруван
асистент, а от 2004 г. е преподавател на основен трудов договор. Понастоящем е
асистент в катедра „Администрация и управление”. Получила е бакалавърска степен по
специалност „Маркетинг и мениджмънт” и магистърска степен по Стопанско управление
в Икономически университет – Варна. Придобила е допълнителни професионални
квалификации за учител (педагогическа правоспособност) и икономист-счетоводител.
От март 2012 г. е доктор по научната специалност „Организация и управление на
производството”.
3. Обща характеристика на научната продукция на кандидата
Представените научни изследвания в публикациите на кандидата са насочени
към разработване на актуални теоретични, научни и практико-приложни проблеми.
Всички те пряко или косвено кореспондират с тематиката по обявения конкурс
„Основи на мениджмънта и Стратегически мениджмънт” в професионално направление
„Администрация и управление”.
Кандидатът е систематизирал научните си и изследователски интереси в
следните четири тематични области: „Стратегическо управление на бизнес
организацията” (1 монографично изследване и 4 статии); „Иновации, инвестиции и
тяхната оценка” (1 глава от монографичен цикъл, 5 статии и 1 доклад); „Управление и
конкурентоспособност на туристическото предприятие” (1 студия, 2 статии и 3 доклада);
„Усъвършенстване на инструментариума за обучение и разработване на стандарти за
качество на преподаване в различни образователни структури” (5 доклада).
В

помощ

на

преподавателската

си

дейност,

и

в

съответствие

с

изследователските си интереси, авторът има участие в написването на 7 учебници и
учебни помагала, (3 от които в съавторство и 4 самостоятелни).
Съдържанието им е изцяло съобразено с учебните програма по изучаваните
дисциплини. Разработените практически казуси и задачи допринасят за провеждането
на учебните занятия и повишаването на практическата подготовка на бъдещите млади
специалисти по стратегическо управление на бизнес организациите.
4. Характеристика

и

оценка

на

учебно-педагогическата

дейност

на

кандидата
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Ас. д-р Велислава Николаева Костова има необходимия педагогически опит и
стаж, което проличава от досегашната й работа като учител, а по-късно като асистент и
старши асистент във ВСУ „Черноризец Храбър”. От представените справки за
педагогическа практика и за дейността на кандидата е видимо, че водените лекционни
курсове са осигурени с презентационни материали, материали за самостоятелна
работа и материали за семинарни занятия, част от които са публикувани в раздела еобучение на Интернет страницата на ВСУ. По преподаваните дисциплини има и
подготвени учебници и учебни пособия. В процеса на обучение тя използва
разнообразни форми за аудиторна и извънаудиторна работа със студентите, като:
предварително поставяне на теми и задачи за самостоятелна работа и дискусия,
разработване

и

защита

на

курсови

работи,

поставяне

на

самостоятелни

изследователски задачи и др. През учебната 2012/2013 година, в съответствие с
потребностите на факултет „Международна икономика и администрация” и катедра
„Администрация и управление”, на кандидата са възложени изнасянето на
лекционни курсове и провеждане на семинарни занятия по дисциплини с общ
хорариум 801 часа в ОКС „бакалавър”.
Участието в два изследователски проекта – по програма PHARE през 2005 г. и
по проект ОП „Административен капацитет”, за периода 2008-2009 г. потвърждават
интереса и ангажимента на кандидата за усъвършенстване на познанията в областта
на професионалното направление.
Кандидатът активно участва в административните и организационни дейности
на

катедрата

и

университета.

Съществен

е

приносът

му

в:

ежегодните

кандидатстудентски кампании; изготвянето на споразумения за сътрудничество и
осъществяването на партньорства с други научни и образователни институции;
актуализирането на учебната документация; разработването на академичния профил
на катедрата и университета.
5. Научни и научно-приложни приноси на кандидата
Научните и научно-приложните приноси могат да се систематизират в няколко
направления, съответстващи на представените по-горе четири тематични области,
а именно:
В Първо направление на научните публикации на кандидата акцентът е поставен
върху съвременните измерения на стратегическото и оперативното управление на
бизнес организациите (Списък на научните трудове и публикации № I.1, II.1, II.5, II.2, II.5,
II.7), в т. ч. и монографията ''Стратегическа ориентация в развитието на бизнес
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организациите'', която има всички характеристики на хабилитационен труд.
Безспорно това направление определя творчеството на кандидата като цялостно и
значимо в своята същност.
Предложеният концептуален модел може да се определи като принос за
стратегическата ориентация на бизнес организациите чрез идентифициране на
значими насоки за бъдещо им развитие и определяне на факторите за успех.
Като резултати с приносен характер могат да се определят и: предложеният
актуален

прочит

стратегическата

на

научната

ориентация

на

дискусия
бизнес

по

въпросите

организацията;

за

определяне

на

систематизираните

дефиниции, някои от които дискусионни, на използвания понятиен апарат и
предложените на тази основа авторови интерпретации; изведените основни
елементи на стратегическата ориентация и критичните области, които подпомагат
или препятстват определянето й.
Научните търсения на кандидата обхваща редица взаимосвързани проблеми,
които в значителна степен се допълват от трудовете в следващите направления.
В публикациите от второто направление – управление на иновациите и
инвестициите на бизнес организациите (Списък на научните трудове и публикации №
I.2, II.3, II.6, II.8, II.10, II.11, III.1) са анализирани проблемите и предизвикателствата пред
иновационната дейност на бизнес организациите.
Научно-приложен принос е обоснованата възможността за теоретично
осмисляне и практическо приложение на подхода на реалните опции в избора на
стратегически решения в условията на неопределеност, свързани с инвестициите и
иновациите, като това е подкрепено с практически примери за индустриалния сектор.
Като резултати с приносен характер могат да се определят и предложените мерки за
насърчаване и подобряване на иновационната дейност.
В третото направление (Списък на научните трудове и публикации № І.3, II.4, II.9,
III.2 и III.3), авторът изследва задълбочено факторите, които формират конкурентните
предимства на малките и средните туристически предприятия. Успешно е защитена
тезата за релацията между индустриалните и туристически предприятия при
създаването на туристически продукт. Като принос определям конкретизираният
управленски инструментариум за приложение на методите и подходите на
стратегическия мениджмънт при разработването на политики за повишаване на
конкурентоспособността на малките и средните туристически предприятия.
Четвъртото направление показва ангажимента и приноса на кандидата в
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усилията му за въвеждане на съвременен инструментариум за обучение и
разработване на стандарти за качеството на преподаване (Списък на научните
трудове и публикации № III.4, III.5, III.6, III.7,III.8). Работата на студентите в аудиторни и
извънаудиторни занятие се разглежда в контекста на взаимовръзката между теорията и
практика. Висока оценка заслужава аргументираното становище за прилагането на
унифициран подход при формирането на крайната оценка по дадена дисциплина.
6. Бележки и препоръки

•

Препоръчвам на кандидата да активизира публикационната си активност

в чужбина, вкл. и чрез представяне на резултатите от своите изследвания на
престижни международни научни форуми.
•

Кандидатът

изследваните

би

проблеми

могъл
в

да

контекста

задълбочи
на

приложната

възможностите,

насоченост

които

на

предоставят

европейските фондове за развитие на бизнеса с оглед практическото реализиране на
новите стратегически приоритети на ЕС (Стратегия Европа 2020).
•
научните

В бъдещата си публикационна дейност кандидатът би могъл да разшири
си

интереси

в

посока

изследване

на

релацията

„стратегическа

ориентация-оперативно управление” на бизнес организациите.
Направените бележки и препоръки не омаловажават представените по-горе
постижения на кандидата и не се отразяват по никакъв начин на положителната ми
оценка относно качествата на научната продукция.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
След запознаване с представените в конкурса материали и научни трудове и
анализиране на тяхната значимост, както и на 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 ас. д-р Велислава Николаева Костова да заеме академичната длъжност
„доцент” в професионално направление 3.7. Администрация и управление по
специалност Основи на мениджмънта и Стратегически мениджмънт.

10 февруари, 2013 г.

Изготвил становището:
проф. д-р Павел Павлов
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