СТАНОВИЩЕ
ОТ Проф. д.ф.н. Кръстьо Илиев Петков

За : Учебно-преподавателската и изследователската работа на д-р
Жан Василев Виденов,
Във връзка с:
участие в конкурс за академична длъжност „Доцент“ по
професионално направление 3.7. Администрация и управление
/Управление на проекти и програми/ , обявен от Европейско висше
училище по икономика и управление- Пловдив
1. Обща оценка на учебно-преподавателската и изследователската
дейност
Д-р Жан Виденов има дългогодишен преподавателски и
административен опит в сферата на висшето образование,
преобладаващата част от който е натрупан в новите направленияразвитие на частния сектор в системата на висшите училища и на
проектното управление. Последователно е заемал различни
академични позиции – преподавател, главен секретар и ръководител
на екипи; включвал се е активно в национални и международни дебати
по реформите във висшето образование; поддържал е контакти с
държавни институции и с висши училища от ЕС и други региони.
Тази интензивна дейност му е позволила да се изгради като
авторитетен преподавател и успешен мениджър, в условията на
растяща конкуренция в сферата на висшето образование в България и в
международен план.
През периода на своята академична кариера д-р Жан Виденов е
поддържал и реализирал успешно своя потенциал и интереси в
научноизследователската област.
2. Публикации и други академични изяви
Д-р Жан Виденов е представил за участие в конкурса за доцент по
професионално направление Администрация и управление /Управление
на проекти и програми/ , обявен от Европейско висше училище по

икономика и управление- Пловдив, общо 11 публикации, от които 7 са
реализирани след като му е присъдено научното звание „Доктор“. По
този начин кандидатът е спазил едно от най-важните изисквания в този
вид конкурси : да има допълнителен научен принос и да представи
доказателства , че се развива като висококвалифициран специалист с
активна преподавателски и изследователска дейност.
Сред новите публикации на д-р Виденов бих отбелязал научната стойност
на следните:
2.1.
Монографията „ Оптимизационни алгоритми в проектния
мениджмънт“
2.2.
Учебните помагала за бакалавърските и магистърските
програми, посветени на: а/проектния мениджмънт; б/както и на
уникалното българско-английско пособие, съдържащо термини,
абревиатури и образци документи при МПМ;
Д-р Виденов има няколко интересни публикации в специализираната
научна периодика, които са фокусирани върху проектния и оперативния
мениджмънт. Заедно се това, той е показал в редица научни форуми своят
потенциал като експерт, владеещ количествените методи, документалните
и сравнителните анализи на проектни разработки в предметната област на
управление на проектите , които се реализират в сферата на висшето
образование, в т.ч. в европейски контекст.
3. Оценка на приносите
В представената справка във връзка с конкурса да научната степен
„Доцент“, приносите на кандидата са отбелязани коректно и
аргументирано.
Бих искал да наблегна по-подробно върху приносните моменти в две
разработки на кандидата.
Едната е монографията, посветена на проектния мениджмънт.
Зад формулировката „оптимизационни алгоритми“ се крие по-значима
научна идея: как да се усъвършенства и тласне напред целият процес на
оптимизация, когато се ползват проектни разработки в управленската и
научно-изследователската дейност. И още, как обективно да се оценят
ефектите от успешните проектни разработки, така че те да не зависят от
субективни, корпоративни и прочее външни/ нелегитимни намеси.

Другата разработка е университетският учебник за международен
проектен мениджмънт, предназначен за бакалавърски и магистърски
програми.
Към тази учебно-приложна дисциплина се проявява нарастващ интерес
от обучаваните, техните спонсори и институциите ,които търсят
специалисти в споменатото направление на висшето образование. Факт е,
че д-р Виденов е реагирал своевременно на новата потребност и
растящото предизвикателство към висшите учебни заведения. Този негов
принос трябва да се отбележи специално, защото в него се крие потенциал
за по-нататъшно развитие.
Специално внимание заслужават и усилията и приносите на кандидата в
областта на управлението на качеството на висшето образование. В това
направление неговият интерес е последователен и с доказани теоретични
и приложни резултати.
4. Бележки и препоръки
Моята основна препоръка към д-р Жан Виденов е да използва още поактивно и целенасочено натрупаните знания, постижения и практически
резултати от сферата на проектния мениджмънт във висшето
образование академичния дебат- в по-широката сфера на управлението
на нематериалното производство.
Заключение:
Като имам предвид посочените по-горе оценки за академичната дейност и
приносите на д-р Жан Виденов, препоръчвам на уважаемите членове на
Научното жури да му присъдят академичната длъжност „Доцент“ , в
обявения конкурс по професионално направление 3.7. Администрация и
управление /Управление на проекти и програми/ , обявен от
Европейско висше училище по икономика и управление- Пловдив.
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