Югозападен университет „Неофит Рилски”

СТАНОВИЩЕ

от проф. д-р Мария Младенова Кичева-Кирова
член на научно жури в конкурс за заемане на академичната длъжност
ДОЦЕНТ, обявен от ЮЗУ „Неофит Рилски” в ДВ бр.56 / 24.07.2015 г.
по професионално направление 3.7 Администрация и управление; Научна
специалност „Икономика и управление” (Конкурентоспособност на
предприятието)

Относно: научната, научно-приложната и професионално академичната дейност и продукция, представена от участника в
конкурса гл. ас. д-р Райна Бойкова Димитрова
От надлежно приложените документи има всички основания да се
заключи, че процедурата по обявяването и провеждането на конкурса е
осъществена в съответствие със ЗРАСРБ разработения от Министерството
на образованието и науката Правилник за неговото приложение, както и с
Правилника за развитие на АС при ЮЗУ ”Неофит Рилски
Обобщени данни за научната продукция и дейността на
кандидата
Представеният от гл. ас. д-р Райна Димитрова комплект материали и
списък с научна продукция за периода 2008 – 2014 година включва общо 34
броя публикации самостоятелни и в съавторство, както в България, така и в
чужбина, възлизащи на 1330 страници: 2 монографии; 2 самостоятелни и 3
учебника и учебни помагала в съавторство, с приложени разделителни
протоколи; 18 статии публикувани в България, от които 9 самостоятелни и

9 в съавторство; 6 статии публикувани в чужбина; доклади изнесени на
престижни форуми в България - 3 и в чужбина – 6. Представена е и
информация за участие на гл. ас. д-р Райна Димитрова в 13 научноизследователски

проекти,

като

член

на

научния

колектив

в

10

университетски проекта, 1 национален и в 2 международни проекта по
Европейски програми. Представена е и справка за рецензирани от гл. ас.
д-р Райна Димитрова 7 статии в чуждестранни издания.
Заслужават внимание и цитиранията на гл. ас.д-р Димитрова, които за
България възлизат на 37 и за чужбина 15, като общият им брой възлиза на
52 цитирания.
Въз основа на наукометричните критерии приложени от кандидатката
и подкрепени с доказателства се установява, че гл. ас. д-р Райна Димитрова
е научен ръководител е на 94 дипломанти– бакалаври и магистри,
спечелвайки ги като последователи и съмишленици, 2 докторанта и

е

рецензент на 126 дипломни работи. Освен това тя провежда обучение на
чуждестранни студенти в ОКС Магистър. Член е на редакционни и научни
колективи на 1 научно списание и в 1 редакционна научна колегия на
научни сесии и конференции в България, както и в 1 редакционна научна
колегия на реферирано научно списание в чужбина. Членува в 2 научни
организации в България и 1 в чужбина. Член е на 4 научни експертни
съвети в областта на науката, висшето образование и др.
През 2014 г. Р. Димитрова реализира преподавателска мобилност

по

програма Еразъм в Стопанския факултет на Техническия университет в
Острава, Чехия. Тя е провела и две научни специализации в Полша, едната от
които - през 2007 г. е свързана с интерактивните матоди на обучение, а другата,
проведена в Икономическия университет в Краков през 2008 г..е със 2-месечна
стипендия на МОН, получена след спечелен конкурс.
Публикационните изяви на гл. ас. д-р Райна Димитрова (учебници,
монографии и научни статии – самостоятелни и в съавторство), участието

в научноизследователски проекти, научните разработки - внедрени в
практиката, лекционнитe курсове, редакционната и др. дейност я
определят като един специалист с богати научни интереси и подчертано
висока икономическа култура.

Педагогическа дейност
Своя богат практически и научно изследователски опит главен
асистент д-р Райна Димитрова придобива в процеса на трудовата си
реализация, преминавайки последователно през различните нива на
професионално изграждане
Много активна е работата на гл. ас.

д-р Райна Димитрова като

преподавател в ЮЗУ”Н. Рилски”. За 27 годишния си педагогически
стаж разработва и извежда редица лекционни курсове. Гл. ас. д-р Райна
Димитрова се ползва с уважението на студентите и колегите си от
университета. Разработените от нея курсове, учебници и учебно-методични
помагала се отличават с много добър научен стил, зад който прозира висок
професионализъм, ерудиция и новаторство. Притежава много добра
комуникативност и умение за работа в екип. Титуляр е на 12 учебни
дисциплини. Като преподавател се отличава със системна и задълбочена
работа, в учебния процес прилага иновативни методи на преподаване и се
развива като сериозен и отговорен учен.
Задълбоченият подход на гл. ас. д-р Райна Димитрова й позволява
да засегне в своите публикации значими проблеми на науката и
практиката. Изводите, които прави в тях обогатяват и доразвиват
съществуващото теоретично познание, от една страна, а от друга имат
подчертан приложен характер.
Изграждайки

академичната

си

кариера

се

утвърждава

като

авторитетен университетски преподавател.
Оценка на научните и практическите резултати и приноси на
представената за участие в конкурса творческа продукция

Научните и професионалните интереси на гл. ас. д-р Райна Димитрова са
построени върху строго издържана схема, даваща възможност за:
 установяването на една развиваща се теоретична приемственост ;
 завидна логическа последователност при интерпретирането на
научно изследователските постановки;
 адекватни на реалностите приложни начинания.
Научните приноси на кандидата може да се оформят в следните
направления: първо, приноси от теоретико-методологичен характер и
второ, приноси от научно-приложен характер.

 теоретичните

постановки,

допълват

съществена

част

от

неизследвана област в сферата на конкурентоспособността и
управлението

на

човешките

ресурси

в

контекста

на

предприемачеството


научно - приложните констатации могат да се препоръчат като
регулаторен механизъм на реалната практика при управлението на
конкурентоспособността на предприятията в стопанския сектор и
по-конкретно

в

туризма,

при

функционирането

на

предприемачеството и при процесите на пазара на труда
 емпиричният

характер

на

изследванията

относно

конкурентоспособността, конкурентния потенциал и вътрешните
фактори за конкурентоспособност на предприятията от различни
сектори

на

икономиката

са

подходящи

за

вземане

на

институционални решения, насочени към регулиране на дейността
в тези направления;

II.

Критични бележки и препоръки

Безспорен е фактът, че гл. ас. д-р Райна Димитрова е изследовател с
разнообрази интереси, илюстрирани успешно и от предложените за
рецензиране трудове.
Като препоръки мога да предложа на кандидата:
-

да засили научната дейност и известност като публикува в

национални и международни реферирани издания;
-

бъдещата изследователска дейност би могла да се изрази в

разработването на повече самостоятелни трудове и студии по
проблемите по които работи;
Смятам, че идеите й са подходящи да се развият в бъдеще в
публикации, които биха представлявали интерес за широк кръг от
читатели.
Заключение
В заключение трябва да отбележа, че кандидатът за придобиване на
академичната длъжност „доцент” напълно отговаря на всички изисквания
на Закона за развитието на академичния състав в Република България,
Правилника на Министерството на образованието и науката за неговото
приложение и Правилника за условията и реда за придобиване на научни
степени и заемане на академични длъжности в ЮЗУ ”Неофит Рилски”.
Научните

постижения,

преподавателската

дейност

и

организационните умения на гл. ас. д-р Райна Бойкова Димитрова ми дават
основание да дам положителна оценка и убедено да препоръчам на
членовете на уважаваното Научно жури да гласуваме да бъде предложена
за избиране от Факултетния съвет на Стопански факултет за заемане на
академичната длъжност „доцент” в професионално направление 3.7
Администрация и управление, научна специалност „Икономика и
управление” (Конкурентоспособността на предприятието).

17.10.2015 г.

Член на Научното журито:
(проф. д-р Мария Кичева-Кирова)

