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СТАНОВИЩЕ
от проф. Димитър Йончев, д.ик.н., хабилитиран за професор по организация и
управление извън сферата на материалното производство 05.02.24., преподавател в
департамент Национална и международна сигурност по представения дисертационен
труд „Система за управление на сигурността“ от кандидата Юлиан Цветанов Джоков,
докторант в НБУ, за присъждане на научно-образователната степен „Доктор“

Дисертационният труд е в обем от 158 стр., с приложения и списък на
цитираните източници на брой 186 от които 20 на латиница.
Дисертационното изследване е посветено на актуален проблем, както за
университетите в страната, така и за университетите в други страни. Проблемът е
свързан с търсене на адекватни отговори на предизвикателствата пред съвременния
университет, които да гарантират устойчивото му функциониране в динамичната и
непредвидима среда на сигурност. Решаването на такъв съществен въпрос значим
принос както в научно, доколкото докторантът отделя достатъчно място за
задълбочаване на знанията в сферата на риска, така и особено в научно-приложно
отношение, където е направен опит да се разработи функционираща система за
управление на риска в Новия български университет.
Докторантът Юлиан Джоков обосновава своя избор, като тръгва от факта, че
рисковете в съвременния свят се отнасят до всички участници, макар и по различен
начин и университетът не би могъл да бъде изключен от това рисково пространство. И
тъкмо поради тази обща тенденция за живот в рис докторантът започва да обособява
полето на своя изследователски интерес, като извършва поредица от ограничителни
разсъждения за да формулира в крайна сметка целите и задачите на дисертационния
си труд. Смятам, че те са определени логически последователно и вярно отразяват
общата идея на дисертационното изследване, а именно да се стигне до съставянето на
модел на система за управление на рисковете, който да бъде приложим за нуждите на
Новия български университет.
Тази цел се постига в дисертацията като се решават три основни задачи в нея.
Решаването на всяка от тези задачи е замислено като приноси към анализа на
актуалното състояние на управлението на риска, към идейното позициониране на една
работеща система за управлението на риска и накрая към адаптиране на така
създадения модел за нуждите на университета. По този начин докторант Джоков е
обединил няколко равнища на анализа и е успял да постигне целта на изследването.
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Докторантът декларирана специално методологията на изследването. Той я
разбира и я прилага като йерархична структура от подходи и методи, които в съчетание
едни с други му позволяват да разработи своя предмет. Аз твърдя, че Юлиан Джоков
след като заявява намерението си да използва системното мислене го прилага
грамотно и стриктно го следва. Доказателство за това е фактът, че във всичките си
разсъждения докторантът изхожда от състоянието на средата, която за него е
естествена предпоставка за разбирането на всеки процес протичащ в нея. Наред със
системния подход докторантът владее и прилага редица научно-изследователски и
научнопрактически методи, които е посочил както в изследването така и в
автореферата си. Смятам, че така съставената и приложена методология отговаря на
особеностите на дисертационното изследване.
Като научен принос на дисертанта може да се посочи аргументираното
обосноваване на потребността на съвременните университети от развиване на
способности за управление на риска, както и опитът да се конструира модел на система
за управление на риска, като се привлича комплекс от теоретични положения.
Видимо надделява тежестта на научно-приложните приноси на дисертационния
труд. Това до голяма степен се определя от формулираната цел на изследването. Тези
приноси се следват логически, като се започне от анализа на актуалното състояние на
проблематиката и се стигне до адаптирането на модела за управление на риска и
разбира се накрая до идентифицирането, анализирането и преценяването на найзначимите рискове на които е подложен Новия български университет.
Авторът Юлиан Джоков работи съвестно през времето на своята докторантура и
като един от добрите резултати са неговите публикации както непосредствено по
темата на дисертацията, така и в сферата на професионалното направление 9.1.
Национална сигурност. Публикациите по темата покриват като цяло изследователско
поле на дисертационния труд. Останалите публикации на автора показват по-широкия
кръг от научни и изследователски интереси на кандидата, като сред тях следва да се
открои връзката им с образователната проблематика.
Не разполагам със справка за цитиранията от други автори, но смятам, че
поради младостта на автора тези случаи вероятно са единици. Тематиката му обаче е
такава, че неизбежно ще породи интерес към неговите публикации.
Като мнение за работата на дисертанта бих изразил становището, че той е
отворен за градивна критика, проявява нужните качества на изследовател и има данни
да продължи развитието си в тази насока. Въпреки перипетиите през които мина
неговата докторантура той я доведе до добър край и показа завидна дисциплина и
работоспособност. Все още според мен Юлиан Джоков би трябвало да работи за
повече увереност в собствените сили и за разширяване на научния си кръгозор.
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В заключение смятам, че докторантът Юлиан Цветанов Джоков е представил
напълно самостоятелно разработен труд с безспорни качества на научно и научнопрактическо изследване, което заслужава положителна оценка.
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