ЕВУИМ - ПЛОВДИВ

СТАНОВИЩЕ

от: проф. д-р Златин Иванов Киряков - преподавател в ЕВУИМ Пловдив, председател на Научно
Жури в ЕВУИМ - Пловдив;
относно: научните трудове на доц. д-р Иван Цанов Цанов, представени за участие в обявения в
ДВ, бр. 64 от 08.08.2017 г. конкурс за академичната длъжност „професор” (за нуждите на
Европейското висше училище по икономика и мениджмънт), в област на висшето образование
„Теория на управленското решение” и по професионално направление 3.7 „Администрация и
управление”

В обявения конкурс за професор се е явил (и надлежно е бил регистриран за участие) един
кандидат – доц. д-р Иван Цанов Цанов. Подадените от кандидата документи отговарят на
изискванията за заемане на академична длъжност „професор“ (според ЗРАСРБ и условията на конкурса).
ОБЩА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРЕДСТАВЕНИТЕ ТРУДОВЕ:
Кандидатът в конкурса - доц. д-р Иван Цанов Цанов предлага общо 3 бр. (три броя)
монографии; научни трудове, от тях 3 бр. (три броя учебници и учебни помагала), предложени
за рецензиране (всички те - приети за рецензиране), 4 броя статии, и множество доклади на
научни конференции.
Тематиката на представените за становище публикации засяга няколко колинеарни научни
области: на организацията и управлението на публичните организации; на корпоративна активна
сигурност (и на нейната защита); верификацията в икономическата теория; управленски решения
в конфликтни крзисни ситуации и тяхното вземане, корпоративната социална отговорност;
специфика в обучението по конфликтология; устойчиво развитие на управленското решение и др.
Представените учебници и монография са публикувани в тиражи, гарантиращи условия за
достатъчно широкото им представяне пред ангажираните в горепосочените сфери специалисти,
за запознаване с тяхното съдържание, за критична оценка и за цитирания и позовавания на тези
трудове (доказани като импакт-фактор - в достатъчен за дадения конкурс обем).
Авторството на кандидата в представените научни трудове е несъмнено, като отбелязвам
коректното и подробно представяне на конкретния му персонален принос при съавторство (при
малкото на брой изключения, приемам, че поне половината от съвместно написаните публикации
са негово дело). Заимстваните текстове и материали са цитирани най-коректно от кандидата и не
констатирам каквито и да било нарушения на академичната етика от негова страна.
ПРЕПОДАВАТЕЛСКА, ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКА И НАУЧНО-ПРИЛОЖНА ДЕЙНОСТ:
Преподавателската дейност на кандидата обхваща (в хронологичен порядък):
- от 2008 г. – УНСС - София;
- от 2013 г. – ПУ Паисий Хилендарски;
- от 2013 г. – ЕВУИМ – Пловдив;
В посочените периоди учебните дисциплини, които е водил са:Конфликтология,
Конфликтология на корпоративната сигурност, Юридическа и квазиюридическа конфликтология,
Научни изследвания на конфликти, Менаджмент на корпоративната сигурност, Организация на
националната сигурност, Корпоративна социална отговорност, Международни бизнес преговори,
Активна корпоративна сигурност.

Изследователската дейност на кандидата официално започва през 2008 г., когато е
докторант на самостоятелна подготовка в УНСС

и

защитава ОКС

„доктор“ по научна

специалност „05.02.18 Икономика и управление“. По-нататъшната му научна дейност е активна и
продуктивна, като сферата на научните му интереси се обогатява с изследвания в горепосочените
области на научното знание.
Научно-приложната дейност на кандидата е подчертано многостранна и плодотворна.
Доказателство за това са не толкова представените учебници и монография (също характеризиращи
го, впрочем, като изследовател с ясно изразена научно-приложна насоченост), колкото натрупания
от него опит, експертиза, авторитет и признание в професионалната сфера. В професионалната си
кариера успешно се е справял със задлъженията и отговорностите на: учител, координатор по
разработване на проекти, програмен сътрудник, инспектор в ЗК, спортен директор, изпълнителен
директор на ЗК, преподавател и ръководител ЦИМ на ЕВУИМ - Пловдив.
ОСНОВНИ НАУЧНИ И НАУЧНО-ПРИЛОЖНИ И УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИ ПРИНОСИ:
Като цяло, потвърждавам заявените приноси в трудовете на кандидата.
Научните приноси в трудовете на кандидата са най-вече в областта на организацията и
управлението на обществените комуникации и в областта на информационни науки,
конфликтология, управленски решения, корпоративна социална отговорност и др.
Най-важните такива приноси са:
- синергичен модел на управленско решение;
- икономическия конфликт през погледа на основните икономически теории;
- активна корпоративна сигурност.
Научно-приложните приноси на кандидата са по посока на:
- моделиране и оптимизиране на управленското решение (според най-добрите световни
примери);
- операционен анализ (моделиране и оптимизиране) на сложни и конфликтни ситуации;
- обогатяване на методите на активната корпоративна сигурност.
Учебно-методическите приноси на кандидата са главно в:
- систематизиране в учебници (в достатъчен тираж) на знания по учебния материал ;
- организация и ръководство на общо-методическата работа на ниво „център“.
ЛИЧНИ ВПЕЧАТЛЕНИЯ ОТ КАНДИДАТА:
Познавам доц. д-р Иван Цанов като колега, под чието ръководство съм работил в ЦИМ на
ЕВУИМ - Пловдив. Личните ми впечатления за него са, че има трайни научни интереси и широка
управленска култура. Мога да потвърдя (от лични наблюдения и преценки), че е натрупал не само
впечатляваща по разнообразие научна продукция, но и много богат практически опит като

преподавател (по предмети, свързани с управлението и изискващи разностранен практически
опит – включително – на най-високите управленски нива).
БЕЛЕЖКИ И ПРЕПОРЪКИ:
Към представената за рецензиране научна продукция биха могли да се направят и някои
допълнения и бележки, които обаче, поради рутинния им и технически (според пресоналната ми
преценка) характер - не са анализирани и оценявани в настоящото „Становище“. Те не променят
актуалността, значимостта и същността на заявените приноси и не са от такова естество и мащаб,
че да повлияят на цялостната оценка за дейността, публикациите и приносите на кандидата.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ:
Предвид всичко гореизложено, най-убедено давам положителната си оценка и официално
заявявам решението си да гласувам „за“ избирането за професор на кандидата, като също така предлагам на уважаемите членове на Научното жури на ЕВУИМ - да приемат материалите, представени
от него по конкурса, да ги оценят положително и да предложат доц. д-р Иван Цанов Цанов за
заемане

академичната

длъжност

„професор”

в

образователното

направление

3.7.

„Администрация и управление” по научната специалност „Теория на управленското решение” – в
ЕВУИМ Пловдив.

20.12.2017 г.

Подпис: /П/..........................
/проф. д-р Златин Киряков/

