СТАНОВИЩЕ
от
доц. д-р Динко Динков
член на научно журипо конкурса за заемане на академичната длъжнаст
„професор”, обявен от Варненския свободен университет „Черноризец
Храбър” (Държавен вестник, бр. 21, 2011 г.), определено със заповед на
Ректора на ВСУ „Черноризец Храбър”, рег. № 1977 от 15.06.2011г.
В обявения от Варненския свободен университет конкурс за заемане на
академичната длъжност „професор” по научната специалност „Организация и
управление

извън

сферата

на

материалното

производство

(Държавно

регулиране на взаимодействието малки-големи предприятия)” участва един
кандидат – доц. д.с.н. Лоретта Петрова Парашкевова. От представената
документация по конкурса е видно, че за академична длъжност претендира
особено силен кандидат, което е обезсмислило евентуални други аспирации.
В настоящето становище ще се ангажирам с мнения за нейната
изследователска продукция, за преподавателската й работа и за ролята й в
управлението и усъвършенстването на университетското образование, които
считам за най-релевантни към въпроса за заемане на академичната длъжност
„професор”.
Доц. д.с.н. Лоретта Парашкевова е авторитетен изследовател и
университетски преподавател в професионалното направление, в което попада
обявеното място. Стъпвайки на солидно техническо и икономическо
образование, тя израства като респектиращ социолог, който постига оригинален
синтез на постиженията от различни области на познанието. Може би
обобщение на рядкото съчетание на проникновения в различни обособени
области на науката е нейната дисертация „Държавата в цивилизационнодинамичен контекст” за придобиване на научната степен „доктор на
социологическите науки” и нейната успешна защита е своеобразно обществено
признание за гожа Лоретта Парашкевова като рядък и оригинален учен. Може
би не всички нейни тези са безспорни (може да се дискутира и по основната й
теза за държавата като главен елемент на цивилизацията), но застанала на

границата между различни отрасли на науката, тя прави значими провокации,
които без съмнение стимулират научни дискусии. Това само по себе си е голям
принос в деликатния творчески процес. Нейната изследователска работа по
въпроси на цивилизационното развитие, глобализацията, управлението,
маркетинга, информационните технологии, предприемачеството, отношенията
малки-големи предприятия и др. е систематизирана в 3 монографии, 4 студии,
23 статии и 13 доклада. Разнопосочните научни интереси на Лоретта
Парашкевова

й позволяват да създаде оригинални университетски учебни

курсове със специфично интердисциплинарно съдържание. За участие в
конкурса са представени 8 учебника и учебни помагала. В резултат на участието
й в различни проекти, тя е оформила и приложни разработки.
В продължение на 15 години работа във Варненския свободен
университет „Черноризец Храбър”, където израства от асистент до доцент,
Лоретта Парашкевова се утвърждава като ключова фигура в академичния състав
на катедра „Администрация и управление” и на университета. Тя осигурява
широк диапазон от учебни дисциплини като Маркетинг, Предприемачество,
Планиране

и

прогнозиране,

Публично

предприемачество,

Стопанско

управление, и др. в бакалавърската степен на различни специалности.
Разработва и оригинални учебни дисциплини, експериментирани като
избираеми и факултативни – Аутсорсинг, Теория на цивилизациите. Доц. д.с.н.
Лоретта Парашкевова има особени заслуги за развитието на магистърските
програми в университета. В тях тя осигурава дисциплини като Бизнес
планиране, Лични продажби, Предприемачески мрежи и клъстъри, които са
особено подходящи за тази образователна степен. За повечето от осигуряваните
от нея учебни дисциплини са написани авторски учебници и учебни помагала.
Тя изнася лекционни курсове на английски език пред чуждестранни студенти,
пребиваващи във Варненския свободен университет по линия на студентската
мобилност. В направената творческа характеристика на доц. д.с.н. Лоретта
Парашкевова

от

катедра

„Администрация

преподавателска работа се оценява много високо.

и

управление”

нейната

По своеобразен начин доц. д.с.н Лоретта Парашкевова дава своя принос
за израстване на високо квалифицирани специалисти. Тя е научен ръководител
на трима докторанти, един от които е придобил образователната и научна
степен „доктор”. Организира издаването на Научен алманах на факултета
„Международна икономика и администрация”, активен член е на секция
„Икономика” на Съюза на учените в г. Варна. Ангажирана е с извънаудиторни
форми на работа със студентите. Ръководи кръжок по мениджмънт и
предприемачество.
Доц. д.с.н. Лоретта Парашкевова е ангажирана с управленски функции в
университета. Била е заместник директор на учебн-научен комплекс, научен
секретар е на факултет „Международна икономика и администрация”, член е на
Академичния съвет.
За обявеното от Варненския свободен университет „Черноризец Храбър”
място за академичната длъжност „професор” кандидатства особено подходящ,
вече добре вписан в колегията изграден специалист. Доц. д.с.н. Лоретта
Парашкевова последователно се е издигала по стълбата на академичната
иерархия и вече й приляга професорската позиция. Тя отговаря на всички
законови изисквания за заемане на тази длъжност. С пълна убеденост
подкрепям нейната кандидатура.
9 юли 2011 г.
.......................................
/доц. д-р Динко Динков/

