СТАНОВИЩЕ
oт проф. д-р Мариана Цветанова Михайлова,
Европейско висше училище по икономика и мениджмънт
Член на научно жури в конкурс за заемане на академична длъжност доцент,
обявен в ДВ, бр. 53/17.07.2015г. от професионално направление
3.7. Администрация и управление (Управление на проекти и програми),
с единствен кандидат гл. ас. д-р Жан Василев Виденов
Относно научната, научно-приложната и преподавателската дейност на
участника в конкурса

Д-р Жан Виденов е активен член на академичната общност на
Европейското висше училище по икономика и мениджмънт, с ярко изразена
институционална идентичност и висока професионална отговорност.
Изследователският профил на кандидата за академичната длъжност
доцент се отличава с устойчив интерес към проектния мениджмънт. По жанр и
количество публикациите на д-р Виденов напълно съответстват на Закона за
развитие на академичния състав в Република България и Правилника за
неговото приложение, както и на правилника за развитие на академичния
състав на висшето училище:
 монография – 1 бр.;
 учебници и учебни помагала (справочници) - 4 бр.;
 учебни пособия в съавторство – 2 бр.;
 публикации в специализирани издания – 8 бр.;
 публикации в съавторство – 4 бр.
Обобщената ми оценка на качеството на предоставената за оценка
продукция е безусловно положителна. Педантичната прецизност на автора
може да бъде илюстрирана с редица конкретни примери. А монографичната
разработка на тема „Оптимизационни алгоритми в проектния мениджмънт“ е с
приносен характер не само по отношение на понятийния дискурс, но и с анализа

и интерпретацията на оптимизационните алгоритми в проектния мениджмънт.
За всички, които имат претенция да бъдат конкурентоспособни с проектната си
дейност би било полезно да се потопят в дълбочина в анализа на Виденов,
защото ще намерят рационално разграничаване на проектното качество от
проектния успех и от проектната оптималност.
Пособието но проектен и програмен мениджмънт е ориентир за всеки,
който тръгва да отстоява идеи чрез проектна реализация.
Като преподавател Виденов се отличава с отлична подготовка и
комуникация със студентите. Взискателен и критичен, самовзискателен и
педантичен, креативен и толерантен са само щрихи от цялостната визия на
колегата Виденов. Студентите го уважават и обичат, респектирани от
професионализма и толерантността, с която всекидневно потвърждава силното
си присъствие в академичния живот на ЕВИУМ. Като главен секретар на висшето
училище кандидатът за заемане на академичната длъжност доцент дава
организационен и управленски принос за утвърждаването ни като модерно
висше бизнес училище не само с европейска визия, но конкурентоспособно в
международна бизнес среда.

Заключение
Изложените аргументи и оценки са моето основание да предложа на
научното жури да гласува за присъждане на академичната длъжност доцент на
гл. ас. д-р Жан Виденов, както и да предложа на членовете на уважаеми научен
съвет на ЕВУИМ да направят избора за доцент, с което академичният ни състав
ще бъде още по-добре структуриран и ефективен в изпълнение на мисията,
целите и стратегическите приоритети.
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