СТАНОВИЩЕ
от проф. д-р Цветка Стоенчева
катедра „Администрация и управление”
факултет „Международна икономика и администрация”

ОТНОСНО: конкурс за професор по “Организация и управление извън
сферата

на

материалното

производство”

(Държавно

регулиране

на

взаимодействието малки-големи предприятия) с единствен кандидат доц. д.с.н.
Лоретта Петрова Парашкевова

По обявения конкурс за професор в направление “Организация и
управление извън сферата на материалното производство” (Държавно
регулиране на взаимодействието малки-големи предприятия) към катедра
“Администрация

и

управление”

на

Варненски

свободен

университет

“Черноризец Храбър” е представил документи един кандидат – доц.д.с.н.
Лоретта Петрова Парашкевова, преподавател към същата катедра.
Представената документация и най-вече трудовете на кандидата,
развитието му като научен работник и преподавател позволяват формирането
на положителна характеристика и становище по кандидатурата на доц. д.с.н.
Лоретта Парашкевова.
Развитието на творческата биография на доц. д.с.н. Лоретта Парашкевова
показва че:
1.

Концентрацията на изследователската дейност е в сферата на
малките и средните предприятия, като е добре структурирано в
следните главни направления: развитие на малките и средни
предприятия в глобалната икономика; взаимодействие на между
малките

и

големите

предприятия;

държавно

взаимодействието малки-големи предприятия.

регулиране

на

2.

Запознаването с научната продукция на кандидата по конкурса
впечатлява със своята целенасоченост, аналитичност и критичност на
разгледаните въпроси, приоритетно свързани с посочената по-горе
проблематика. По конкурса са представени 3 монографии (от които 2
в съавторство, 4 студии, 35 статии (от които 10 в чужбина), 8
учебника и учебни помагала, като общият размер на публикуваните
от кандидата материали са 1958 стандартни страници.

3.

Прави впечатление участието на доц.д.с.н. Л. Парашкевова в
различни научно-изследователски проекти, които са свързани с
развитието на малките и средни предприятия в Р България. По два от
проектите са направени значими публикации, които се използват и в
учебно-преподавателската дейност.

4.

Между основните приноси на автора в представените трудове
(монографии, студии, статии и др.) като примери могат да се
посочат:
 Очертани

са

новите

концептуални

моменти

във

взаимоотношенията държава – голям бизнес – малки и средни
предприятия в контекста на глобалния свят на мениджмънта.
Доказано е, че взаимодействието между малките предприятия
и обслужваните от тях големи предприятия е един от
ключовите фактори за развитие на националните икономики.
 Формулиран е както алгоритъм за изграждане на системата за

взаимодействие между малкия и големия бизнес така и модел
на организация на системата за взаимодействие между
малките и големите предприемачески структури.
 Разработен е икономически механизъм на взаимодействие
между малките и големите предприятия в България и са
постулирани бизнес релациите като носители на стойност.
 Очертани са аспектите на държавното регулиране на малките
и средните предприятия и научно-изследователската и

развойната им дейност в Европейския съюз. Дефинирани са
формите

на

сътрудничеството

в

сферата

на

научно-

изследователската и развойна дейност в контекста на
релацията малки-големи предприятия.
 Доц. д.с.н. Лоретта Парашкевова е представила справка с

приносите в трудовете си за целите на участието в конкурса
за професор по “Организация и управление извън сферата на
материалното

производство”

взаимодействието

(Държавно

малки-големи

регулиране

предприятия)

на
–

запознаването със справката позволява те да бъдат приети и
оценени като действителни и значими.
5.

Едно сравнение между тематичните направления на преподаваните
учебни дисциплини и публикациите на кандидата по конкурса
показва ясно изразена връзка между тях, което е безспорна заслуга на
доц. д.с.н. Лоретта Парашкевова за богатото научно-информационно
осигуряване на учебния процес.

В качеството си на университетски преподавател доц. д.с.н. Лоретта
Парашкевова също демонстрира много добро развитие:


Ориентацията към актуални и значими тематични направления на
преподаване

–

предприемачество,

публично

предприемачество,

аутсорсинг, маркетинг, динамика на икономическо развитие на
цивилизациите.

Концентрирането

върху

посочените

учебни

дисциплини стимулира развитието ú като междудисциплинарен
изследовател

и

преподавател,

което

е

неин

плюс

–

предприемачеството в бизнес и в публичната сфера.


Резултатите от учебно-преподавателската дейност на доц. д.с.н.
Лоретта Парашкевова показват ефективността на връзката между
научно-изследователската и преподавателската ú дейност, което е с
нарастващо значение както за професионалното развитие на кандидата

по конкурса, така и за научното направление като част от катедра
„Администрация и управление” на Варненски свободен университет.


Личните ми впечатления от учебно-преподавателската работа на доц.
д.с.н. Лоретта Парашкевова позволяват да твърдя, че тя има високи
критерии както към собствената си дейност, така и към подготовката
на студентите. Доц. Парашкевова е преподавател, който ефективно
използва съвременните техники и технологии в образователния
процес.

Коментар заслужава и трудовият път на кандидата по конкурса. От експерт
по НИД, член на различни изследователски групи в т.ч. и към Съюза на учените
– Варна, редактор на Алманаха на факултет „Международна икономика и
администрация” (серия „Стопанско управление и икономика”) до научен
секретар на факултет „Международна икономика и администрация” на
Варненския свободен университет „Черноризец Храбър”.
Като имам предвид широкия спектър от научни интереси на доц. Л.
Парашкевова смятам, че мога да ú препоръчам в бъдещата си работа да
концентрира вниманието си на публичното предприемачество, област, в която
тя има научен и практико-приложен задел.
В заключение, основавайки се на научните резултати и приноси на
участника в конкурса за професор по направление “Организация и управление
извън сферата на материалното производство” (Държавно регулиране на
взаимодействието малки-големи предприятия) доц. д.с.н. Лоретта Парашкевова,
много успешната ú преподавателско-педагогическа дейност и потенциала ú за
научно и професионално развитие смятам, че тя отговаря на изискванията на
Закона за развитието на академичния състав в Република България и може да
заеме академичната длъжност „професор”.

Варна, 5.07.2011 г.

Проф. д-р Цв. Стоенчева

