СТАНОВИЩЕ
от доцент доктор Надя Димитрова Миронова
Университет за национално и световно стопанство, гр. София
на материалите, представени за участие в конкурс
за заемане на академичната длъжност ‘доцент’
на Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“
по област на висше образование 3. Социални, стопански и правни науки;
професионално направление 3.7. Администрация и управление
(Икономика и управление - Управление на човешките ресурси)
В конкурса за ‘доцент’, обявен в Държавен вестник, бр. 31 от 12.04.2019 г. и в
интернет-страница на Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“ за нуждите на катедра
Управление и количествени методи в икономиката към факултет Икономически и
социални науки, като кандидат участва главен асистент д-р Мина Николаева Ангелова от
Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“.
1. Общо представяне на процедурата и кандидата
Със заповед № P33-3749 от 11.07.2019 г. на Ректора на Пловдивския университет
„Паисий Хилендарски“ (ПУ) съм определена за член на научното жури на конкурс за заемане
на академичната длъжност ‘доцент’ в ПУ по област на висше образование 3. Социални,
стопански и правни науки, професионално направление 3.7. Администрация и управление
(Икономика и управление - Управление на човешките ресурси), обявен за нуждите на катедра
Управление и количествени методи в икономиката към факултет Икономически и социални
науки.
За участие в обявения конкурс е подал документи единствен кандидат - главен
асистент д-р Мина Николаева Ангелова от Пловдивски университет „Паисий
Хилендарски“.
Представеният от гл. ас. д-р Мина Ангелова комплект материали на хартиен и електронен
носител е в съответствие с Правилника за развитие на академичния състав на ПУ и включва
следните документи: 1) молба по образец до ректора за допускане до участие в конкурса; 2)
автобиография по европейски формат; 3) диплома за образователно-квалификационна степен
‘магистър’; 4) диплома за образователна и научна степен ‘доктор’; 5) списък на научните
трудове; 6) справка за съответствия с минималните национални и допълнителни факултетни
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изисквания; 7) анотация на материалите, включително самооценка на приносите; 8)
декларация за оригиналност и достоверност на приложените документи; 9) преписи от
протоколи от КС, ФС, АС във връзка с конкурса; 10) държавен вестник с обявата на конкурса;
11) удостоверение за трудов стаж; 12) документи за учебна работа; 13) документи за
научноизследователска работа; 14) документи съобразно допълнителни изисквания на
съответния факултет; 15) други документи.
Кандидатът гл. ас. д-р Мина Ангелова е приложил общо 41 научни труда, от които 7
публикации са представени при придобиване на образователната и научна степен „доктор“ и 5
публикации са представени за участие в конкурс за заемане на академичната длъжност
„главен асистент“ в ПУ „Паисий Хилендарски“.
Подлежащи на рецензиране в настоящия конкурс са 29 публикации, които не са
представяни в процедурите за придобиване на образователната и научна степен „доктор“ и за
заемане на академичните длъжности „асистент“ и „главен асистент“. Те включват 1
монография, 2 студии, 1 книга, 2 учебника и списък на 23 научноизследователски разработки
(статии и доклади). Разпределението на научните трудове по съответни рубрики в страната и в
чужбина, е както следва: Публикувани в България - 23 бр, от които на английски език - 13
бр и на български език - 10 бр; Публикувани в чужбина - 6 бр на английски език.
В представените за рецензиране научни трудове не се забелязва припокриване на
съдържанието, не липсват документи, приложени са служебни бележки, удостоверяващи
приемането за публикуване, приложени са в пълен текст всички публикации.
Приложената автобиография на кандидата откроява наличието на управленски опит със
заемане на длъжности управител, мениджър връзки с клиенти, експерт маркетинг.
Педагогическият стаж на д-р Ангелова към септември 2019 г. е над 4 год., като от 2011-2014 г.
работи като ‘хоноруван асистент’ в УНСС, гр. София, а от 2015 г. е на длъжност ‘главен
асистент’ в ПУ. Научният опит кореспондира с обявения конкурс и се потвърждава от
качеството на представите за рецензиране публикации.
Д-р Ангелова притежава ОКС ‘бакалавър’ специалност Индустриален мениджмънт и
ОКС ‘Магистър’ по Икономика на хранителната индустрия (УХТ, гр. Пловдив). В периода
2011-2014 г. е редовен докторант в Катедра Индустриален бизнес в УНСС, гр. София и на
30.06.2019 г. успешно защитава дисертация и придобива ОНС ‘доктор’ по Икономика и
управление (Мотивация на човешките ресурси). В автобиографията аргументирано е посочено
наличието на комуникационни, организационни, управленски, професионални, дигитални и
други умения на кандидата. Не познавам лично д-р Ангелова, но от представените документи
във връзка с конкурса придобивам впечатления за усърден и прецизен учен. Това становище
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се допълва и от положителните отзиви на мои колеги преподаватели, които успешно работят в
екип с нея.
2. Обща характеристика на дейността на кандидата
л. ас. д-р Мина Ангелова има осигурена преподавателска натовареност, която отговаря
на приетия годишен норматив в ПУ “Паисий Хилендарски”. По спецификата на
професионалното направление са покрити минималните 45 часа лекции. По дисциплината
Управление на човешките ресурси за учебната 2018/2019 г. провежда 285 ч.
Учебната натовареност (при годишен норматив 240 ч.) включва аудиторна заетост,
представена като общо изпълнение по индивидуален план, като за 2018/2019 учебна година е
585 часа, включващо лекции и упражнения по дисциплините ‘Еволюция на управлението’,
‘Управление на човешките ресурси’, ‘Мотивационни техники и практики’, ‘История и
организация на управлението’. Д-р Мина Ангелова води лекционен курс ‘Управление чрез
мотивация’ на магистри и лекционен курс ‘Economics of enterprise’ на чуждестранни студенти.
Съгласно Чл. 64 (2) е осигурена обща преподавателска натовареност, която надвишава
приетите минимални изисквания.
Д-р Ангелова работи активно със студенти, като е учредител на Клуб на мениджъра към
Катедра УКМИ, който активно организира и участва в различни мероприятия във ФИСН. В
ръководения от нея проект, финансиран от ФНИ, също са включени студент и докторант.
Научните приноси могат да бъдат групирани в 3 раздела според тематичната насоченост:
1) Конкурентоспособност и устойчиво развитие посредством внедряване на
иновации, управление на бизнес процесите - Извеждане на предизвикателствата пред МСП
в

български

контекст,

осигуряване

на

възможности

за

повишаване

на

тяхната

конкурентоспособност и устойчиво развитие посредством внедряване на иновации,
управление на бизнес процесите;
2) Управление на човешките ресурси - Обогатяване на знанието за възможностите за
оптимизиране на работната среда и прилагане на модерни методи и техники при управлението
на човешките ресурси и в частност управлението на мотивационния процес;
3) Предприемачество - представяне в систематизиран вид на концептуалната рамка,
касаеща взаимовръзката и взаимното влияние на предприемаческата култура. Разгледани са
социалните явления на българския пазар, свързани със социалните предприемачи и
социалното предприемачество. Изследвана е ролята на дигиталното предприемачество като
съществен фактор за повишаване на креативността и иновативността за устойчив растеж на
българската биоикономика.
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От представените научни трудове ясно личат научно-приложните приноси на д-р
Ангелова. Публикациите могат да бъдат класифицирани по вид, както следва: Монография - 1
бр. (самостоятелна, английски език); Книга - 1 бр., Студия - 2 бр. (1 бр. самостоятелна; 1 бр.,
индексирана в Scopus и Web of Science); Статии и доклади - 23 бр. (9 бр. самостоятелни, 7 бр.
публикувани в научни издания, реферирани и индексирани в световноизвестни бази данни с
научна информация Scopus и Web of Science); Учебник - 2 бр. (самостоятелни; първо издание и
второ преработено и допълнено издание). Неоспорима е тяхната значимост, като са
публикувани в престижни издания, а 8 от тях са публикувани в научни издания, реферирани и
индексирани в световноизвестни бази данни с научна информация Scopus и Web of Science.
Представени са общо 13 цитирания на публикациите, като 2 от тях са в статии, реферирани и
индексирани в световноизвестни бази данни. Кандидатът участва активно на Международни
научни форуми (общо 36 конференции, 5 кръгли маси, 2 научни форума в ролята на научно
жури), като е изнесъл 1 пленарен доклад. Д-р Ангелова е рецензент на 2 Международни
научни конференции (1 в чужбина и 1 в България), които са реферирани и индексирани в
Scopus.
Приемам самооценката на приносите на д-р Ангелова, като оценявам положително
активната дейност и качеството на резултатите. Добро впечатление прави участието в
интердисциплинарни екипи с учени от други научни области. Представената монография е
написана на английски език на високо научно ниво, включваща теоретично проучване на
социалното предприемачество, подкрепено с богато литературно изследване, методологични
приноси и емпирични резултати. По моя преценка приносите са лично дело на д-р Ангелова.
Д-р Мина Ангелова надскача количествените изисквания както на ЗРАСРБ, така и на
специфичните Факултетни изисквания на ФИСН.
3. Критични забележки и препоръки
С цел подпомагане на бъдещата научно-изследователска работа на кандидата в конкурса,
мога да посоча следните бележки и препоръки:
1) да продължава с публикационната ативност в издания с висок импакт фактор/ранг;
2) да развие ново направление в областите на интерес, като например дигитализацията;
3) да представи резултатите от проучванията си на конференции в чужбина;
4) да изследва по-детайлно и други проблеми, не по-малко важни за усъвършенстването и

пряко свързани с УЧР.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Документите и материалите, представени от д-р Мина Ангелова отговарят на всички
изисквания на Закона за развитие на академичния състав в Република България (ЗРАСРБ),
Правилника за прилагане на ЗРАСРБ и съответния Правилник на ПУ „Паисий Хилендарски“.
Кандидатът в конкурса е представил достатъчен брой научни трудове, публикувани след
материалите, използвани при защитата на ОНС ‘доктор’ и участието в конкурс за длъжността
‘главен асистент’. В работите на кандидата има оригинални научни и приложни приноси,
които са получили международно признание, като представителна част от тях са публикувани
в списания и научни сборници, издадени от международни академични издателства.
Теоретичните му разработки имат практическа приложимост, като част от тях са пряко
ориентирани към учебната работа. Научната и преподавателската квалификация на д-р Мина
Ангелова е несъмнена, като приложените материали във връзка с конкурса надскачат
Националните и Факултетни изисквания за РАС.
Постигнатите от д-р Мина Ангелова резултати в учебната и научно-изследователската
дейност, напълно съответстват на специфичните изисквания на Факултета по Икономически
и социални науки, приети във връзка с Правилника на ПУ за приложение на ЗРАСРБ.
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,
намирам за основателно да дам своята положителна оценка и да препоръчам на Научното
жури да изготви доклад-предложение до Факултетния съвет на ФакултетИкономически и
социални науки за избор на д-р Мина Николаева Ангелова на академичната длъжност ‘доцент’
в ПУ „П. Хилендарски“ по професионално направление 3.7. Администрация и управление
(Икономика и управление - Управление на човешките ресурси).

Изготвил становището: ..................................

05.09.2019 г.

(доц. д-р Надя Миронова)
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