СТАНОВИЩЕ
от проф. д-р Матилда Иванова Александрова
Университет за национално и световно стопанство – София
относно материалите, представени за участие в конкурс за заемане на
академичната длъжност “професор“ по професионално направление 3.7
„Администрация и управление“ (Теория на управленското решение),
обявен от
Европейското висше училище по икономика и мениджмънт /ЕВУИМ/
Настоящото становище е издадено на основание на Заповед №
РО2/142 от 06.10.2017 г., т.1, на Ректора на ЕВУИМ. В конкурса за
професор, обявен в Държавен вестник бр. 64/08.08.2017 г. и на
уебстраницата на ЕВУИМ, като кандидат участва
доц. д-р Иван Цанов Цанов.
Кратки биографични данни
Доц. д-р Иван Цанов е роден през 1963 г. Придобива бакалавърска
степен по философия и магистърска по психология в СУ „Св. Кл.
Охридски“. През 2009 г. придобива докторска степен от УНСС по научна
специалност 05.02.18 „Икономика и управление”. През 2015 г. е избран
за доцент на ЕВУИМ – Пловдив по професионално направление 3.8.
„Икономика”, научна специалност „Икономика и управление“ (по
отрасли).
Кандидатът владее на работно равнище английски, немски, руски и
сръбски език. Освен научно-преподавателска дейност изпълнява и
функция на ръководител на Център по иновативен мениджмънт към
ЕВУИМ. Притежава и солиден опит в практиката на мениджмънта на
стопански и нестопански организации, в т.ч. ЛЕВ Корпорация АД,
Международна академия по информатизация – Българско регионално
отделение, Българска асоциация на конфликтолозите и др.
Общо описание на представените материали
Кандидатът доц. д-р Иван Цанов Цанов участва в конкурса с общо
11 научни публикации, които не повтарят представените за придобиване
на образователната и научна степен "доктор" и за заемане на
академичната длъжност "доцент" (съгласно ЗРАСРБ, чл.29 ал.1 т.3):
 Монографии – 3 броя (самостоятелни);
 Учебници и учебни помагала – 3 броя (1 в съавторство);
 Статии – 4 броя (самостоятелни);
 Научни доклади – 1 брой (самостоятелен).
Три от статиите са публикувани в научно издание на ЕВУИМ
„Научни трудове“. Един от научните доклади е представен на
международен форум в чужбина, останалите – на научни форуми в
България.
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Учебно-педагогическа дейност
Кандидатът има активно участие в учебно-преподавателската дейност на ЕВУИМ-Пловдив, ПУ „П.Хилендарски“, УНСС и ВУЗФ. Към Европейското висше училище по икономика и мениджмънт той преподава по
дисциплините: в ОКС „Бакалавър“ – „Активна корпоративна сигурност“ и
„Корпоративна социална отговорност“; в ОКС „Магистър“ – „Семестриална приложна изследователска задача“, „Активна корпоративна сигурност“ и „Международни бизнес преговори“. В ПУ „П.Хилендарски“, УНСС
и ВУЗФ преподава различни дисциплини като: „Организация на националната сигурност“, „Конфликтология“, „Конфликтология на корпоративната сигурност“, „Юридическа и квазиюридическа конфликтология“,
„Научни изследвания на конфликтите“. За периода 2012-2017 г. доц.
Иван Цанов има общ изпълнен хорариум от 1473 учебни часа учебна
заетост. За същия период е бил ръководител на 7 дипломанти в ОКС
„Магистър“.
Въз основа на гореизложеното може да се направи извода, че
кандидатът има достатъчен учебно-преподавателски опит и отговаря на
изискванията на чл.29 ал.1 т.2 от ЗРАСРБ и чл.18 ал.3 т.2 от Правилника
за развитие на академичния състав на ЕВУИМ.
Научна и научно приложна дейност
Представените от доц. д-р Иван Цанов научни публикации съответстват на научната специалност, по която е обявен конкурса. Като
основни публикации могат да се посочат тези, които са свързани с
моделирането на процеси по вземане на управленски решения, синергизъм, конфликтология и корпоративната социална отговорност.
Представените публикации се отличават с яснота и коректно
използване на научната терминология. Съдържаните в тях приноси
отразяват неговата целенасочена дейност по усъвършенстване на
научното познание в областта на управленската теория и практика в
съвременните организации. Имайки предвид научните и научноприложни постижения на кандидата, тяхната насоченост може да се
определи в два аспекта: систематизация на теориите и методическите
подходи в изследваните научни области; стремеж към обвързване на
теорията на управленските решения с нейната приложимост.
Специален акцент може да се постави върху монографичния труд
на кандидата „Синергетичен модел на управленското решение“, в
основата на който е разработен авторов модел, съдържащ два
компонента: субект – лице, вземащо управленско решение, и среда на
управленското решение. Изведени и обосновани са основни фактори,
оказващи влияние върху процеса на вземане на решение: бифуркация
(акт на вземане) на решение, личностни характеристики на субекта
(интелект, темперамент, мотивация и склонност към риск) и възприемане
на управленската ситуация от субекта. Направена е интерпретация и
изводи относно средата, в която се взема управленско решение – тя е
идентифицирана като „синергетична“, като са аргументирани четирите ѝ
основни аспекта: равнопоставеност на реда и хаоса; редуване на
процесите на йерархизация и дейерархизация; наличие на социален
подбор и супер-подбор; действие на параметрите на порядъка и на
управляващите параметри. Положително влияние за осъществения
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анализ и синтез оказва и възможността на автора да прилага
фундаменталните принципи от философията към теоретичната рамка на
управленското решение.
Оценка на личния принос на кандидата
Считам, че научните публикации са лично дело на кандидата.
Рецензираните разработки са показателни за нивото на компетентност,
изразена в стремежа към доразвиване на съществуващите и систематизиране на нови идеи относно вземането на управленски решения при
търсене на синергични ефекти. Тези аспекти изцяло съответстват на
тематиката на обявения конкурс, а именно „теория на управленското
решение“.
Критични бележки и препоръки
Бих отправила следните бележки и препоръки към кандидата.
 Желателно е кандидатът да акцентира в по-голяма степен върху
практико-приложната насоченост на своята изследователска
дейност, имайки предвид, че тематичната област „управленски
решения“ позволява значителна степен на такава ориентация. Би
било от полза за научните разработки на кандидата изследователските тези да бъдат подкрепени с повече емпирична аргументация и доказателствен материал от практико-приложни изследвания.
 Препоръчително е кандидатът да търси повече възможности за
публикуване на резултатите от своите изследвания в индексирани и
реферирани български и международни издания.
Лични впечатления
Нямам лични впечатления от кандидата. Съгласно отзивите за
неговата работа, той се отличава с целенасоченост, коректност и упоритост в своето професионално развитие.
Заключение
Имайки предвид гореизложеното, съгласно чл.26 ал.2 от ЗРАСРБ и
чл.18 ал.2 от Правилника за развитие на академичния състав на ЕВУИМ,
давам „положително становище“ за кандидатурата на доц. д-р Иван
Цанов Цанов за заемане на академична длъжност „професор“ по професионално направление 3.7. „Администрация и управление“ (Теория на
управленското решение) във ВУИМ-Пловдив.

08.01.2018 г.
Гр.София

Член на журито: …………………………….
/ проф. д-р М.Александрова /
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