РЕЦЕНЗИЯ
на
Учебно помагало за практически занятия „Мениджмънт и управленски технологии“
от Валентин Василев, Олга Чорбаджийска и Цветелина Бельовска

Учебното

помагало

за

практически

занятия

„Мениджмънт

и

управленски

технологии” от авторите доц. д-р Валентин Василев, гл. ас. д-р Олга Чорбаджийска и хон. ас.
докторант Цветелина Бельовска е съставено с цел да улесни придобиването на знания по
изучаваната материя, както и да развие основни управленски умения, с оглед
професионалното развитие на читателите.
Структурата и съдържанието са съобразени със съвременните тенденции в областта
на мениджмънта, което спомага за пълноценното изпълнение на поставените цели. Учебното
помагало е в обем от 158 стр., съдържа предговор, 18 теми, библиография с над 30 източника
и 15 таблици.
В концептуално отношение книгата съдържа няколко части. Съдържанието на
теоретичната част съответства на учебната програма по дисциплината „Мениджмънт и
управленски технологии“. Целта в тази част е изложение на основните понятия в темите,
както и допълнителното им обогатяване и изясняване посредством предложените въпроси за
самоподготовка и групова дискусия, подготвяне на презентации и доклади по определени
теми.
В раздела “Практикум” се предлагат различни по своя характер и насоченост
практически занятия /казуси, игри, тестове/, даващи възможност за творческо разглеждане и
усвояване на знания по определените теми и развитието в игрова среда на управленски
умения.
В раздела за самопроверка са предложени въпроси в тестови формат, с решаването на
които се гарантира добрата подготовка и познаването на изучавания материал.
Учебното помагало за практически занятия е предизвикателство, от една страна, за
студентите, изучаващи основни управленски дисциплини, а от друга - полезен наръчник за
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мениджъри и ръководители, акцентирайки върху различни техни потребности. Смятам
трудът за необходим и полезен за студенти, изследователи и служители от практиката на
публичната администрация, за много широк кръг читатели, интересуващи се от развитието и
усъвършенстването на съвременните организации.

проф. д.ик.н. Стефан Симеонов
Правно-исторически факултет
Югозападен университет „Неофит Рилски“ - Благоевград
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РЕЦЕНЗИЯ
на
Ръководство за упражнения „ТЕОРИЯ НА УПРАВЛЕНИЕТО“
от Валентин Василев, Олга Чорбаджийска и Цветелина Бельовска

Ръководството за упражнения „ТЕОРИЯ НА УПРАВЛЕНИЕТО" от авторите доц. д-р
Валентин Василев, гл. ас. д-р Олга Чорбаджийска и хон. ас. докторант Цветелина Бельовска
представлява значим труд, богат и интересен пример за анализ, функционален и мотивиращ
инструмент, книга, която третира комплекс от въпроси от много области от теорията на
управлението, но обединени в две основни направления - теория и практика. То е източник
на идеи, насоки и указания, които отговарят на нуждите както на студентите, от един ъгъл, а
от друг ъгъл, на ръководителите и мениджърите с цел ефективно, ефикасно и добре
съпътствано с резултати управление.
Ръководството е в обем 168 стр., съдържа предговор, 19 глави (теми), библиография
с над 30 източника, 20 илюстрации и 23 бележки под линия.
По отношение на структурата и съдържанието на книгата: същата е разделена на три
части – в първата част вниманието е насочено към теорията, втората част е свързана с
„Практикум“, а в третата част се акцентира на въпросите за самопроверка. По отношение на
методологическата структура на главите – съдържат се пет структурни елементи във всяка
глава. В този смисъл всяка глава започва с определяне на целите, които дават насоките за
преподаване, информират читателя за намеренията на преподаването и осигуряват основата
за оценка на постиженията или какво ще се осъзнае и научи от предлаганото съдържание в
главите. Вторият компонент или елемент на такава структура е представянето на „Основните
понятия“ в главите (темите). В тази част авторите са се постарали чрез ясен, точен и научен
език да представят понятията. Третият компонент е озаглавен „Въпроси за самоподготовка и
дискусия“, чрез които допълнително се обогатяват представените основни понятия във
втория компонент. Четвъртият компонент е озаглавен „Практикум“, където са представени
различни по своя характер и насоченост практически занятия /казуси, игри, тестове,
тренинги/, даващи възможност за интересно и творческо разглеждане и усвояване на знания
по определените теми и развитието в игрова среда на управленски умения.
„ТЕОРИЯ НА УПРАВЛЕНИЕТО“ е значима книга, приложим инструмент, в който са
вплетени ерудиция, идеи, указания, насоки, чрез които самите автори с оглед на техните
експертни мнения, компетентности и голям професионален опит дават допълнителен смисъл,
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посока в академичната сфера и практика. Структурата на книгата е ясно и логично поставена,
с особено внимание от страна на авторите по отношение избора на темите. Представените
илюстрации са функционални и достатъчно видими, с което се обогатява изображението на
съдържанието и визуалния аспект. В ръководството се откроява научният стил на изразяване
чрез ясни, кратки и логично подредени мисли. Библиографията съдържа подробен опис на
съответните публикации и интернет източници.
Тази книга се откроява и с описаните дидактично-методически задачи. Високо ценя
частта, свързана с „Въпроси за самоподготовка и дискусия“ и частта, озаглавена „Казуси“.
Дискусията като метод в преподаването се занимава с един важен и често пъти недостатъчно
прилаган педагогически подход - дискусионния. Авторите отбелязват този важен
практически ресурс, който е необходимо да бъде използван от всеки университетски
преподавател с желание да подобри преподаването и да реализира учебна среда, в чиито
център се намира студента. Представените казуси изпълняват всички зададени критерии от
позицията на поставената им цел, съдържат съотвеното ниво на трудност, илюстрират
типични ситуации, актуални и интересни, провокират аналитично мислене и дискусия, както
и предполагат варианти на решение.
Като важен елемент от структурата на книгата подчертавам частта

„Насоки за

разработване на курсова работа“. Писмените разработки и мнения на студентите са много
важни за обучението и развитието им във всяка професия. За да се постигнат и овладяват
правилата и стандартите на академичното писане е необходимо първо студентите да
преодолеят предишните фази, като например: академичното четене, критично мислене и
критично четене.
Считам, че книгата е полезен

наръчник за мениджъри и ръководители.

Произведението е енергийно съчетание на теория и практика, и модел на съвременен
университетски учебник с отворен хоризонт.
Доц. д-р Иван Ефремовски
Факултет за правни науки
Международен Славянски Университет „Г. Р. Державин“
Свети Николе – Битоля
Република Македония
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