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РЕЦЕНЗИЯ 

 

от проф. д. ик. н. Виржиния Иванова Желязкова 

от Висшето училище по застраховане и финанси - София 

на материалите, представени за участие в конкурс 

за заемане на академичната длъжност „доцент“ 

във Висшето училище по застраховане и финанси 

по област на висше образование 3. Социални, стопански и правни 

науки.. 

професионално направление 3.8 Икономика 

 

В конкурса за „доцент“ по професионално направление 3.8 

Икономика (Икономическа и информационна сигурност), публикуван в 

„Държавен вестник“ бр. 22 от 18.03.2022 г. като единствен кандидат се 

явява Петер Лошонци 

 

 

1. Общо представяне на получените материали 

Със заповед № 128/30.05.2022 г. на Ректора на Висшето училище 

по застраховане и финанси проф. д. ю. н. Борис Велчев съм определена за 

член на научното жури на конкурс за заемане на академичната длъжност 

„доцент“ във ВУЗФ по област на висше образование образование 3. Со-

циални, стопански и правни науки, професионално направление 3.8 Ико-
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номика (Икономическа и информационна сигурност), информация за кой-

то публикувана в „Държавен вестник“ бр. 22 от 18.03.2022 г. 

За участие в обявения конкурс е подал документи единствен кан-

дидат д-р Петер Лошонци. Представеният от д-р Лошонци комплект мате-

риали на електронен носител е в съответствие с Правилника за развитие на 

академичния състав на ВУЗФ и включва следните документи: 

 Автобиография; 

 Диплома за придобита ОНС „доктор“; 

 Списък с научните публикации на кандидата;  

 Резюмета на научните публикации и приносите на 

кандидата; 

 Справка за изпълнение на минималните национал-

ни изисквания; 

 Справка за участие в проекти; 

 Медицинско свидетелство; 

 Свидетелство за съдимост. 

 

Кандидатът д-р Лошонци е приложил общо 30 научни труда, от ко-

ито 2 монографии, 13 статии и доклади, публикувани в издания, индекси-

рани и реферирани в световноизвестни бази данни с научна информация и 

15 статии и доклади, публикувани в нереферирани списания с научно ре-

цензиране или публикувани в редактирани колективни томове. 

Приемат се за рецензиране всички научни трудове, представени от 

кандидата за целите на настоящата процедура.  Документите са подредени 

изрядно, това улеснява изготвянето на рецензията. 

 

2. Кратки биографични данни на кандидата 
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Д-р Петер Лошонци притежава богат професионален опит в об-

ластта на мениджмънта на висшето образование и осигуряването на ин-

формационна сигурност. Когато се разглежда неговия стаж и опит прави 

впечатление неговата голяма последователност и целеустременост. Към 

настоящия момент д-р Лошонци е първи заместник-ректор на Университе-

та по управление на сигурността в гр. Кошице, Словакия. Преди това в 

продължение на близо половин година е бил временно изпълняващ длъж-

ността ректор на същия университет. В периода 2008-2019 година е замес-

тник-ректор по информатика и развитие в този университет. Притежава 

преподавателски опит в областта на използването на информационните 

технологии и проблемите на информационната сигурност. Докторската му 

степен е в областта на сигурността на хората и активите, притежава висше 

инженерно образование. 

 

3. Обща характеристика на дейността на кандидата 

Д-р Лошонци е автор на многобройни научни и научно-приложни 

изследвания – две монографии и 28 статии и доклади. Централно място 

при оценката на неговата научна продукция безспорно заема хабилитаци-

онният му труд на тема: „Selected Aspects оf Information Security in the 

University Environment“. С навлизането дигиталните технологии във вис-

шето образование, особено с разразяването на пандемията от COVID-19 

въпросът за информационната сигурност в университетите придобива на-

растващо значение. От тази гледна точка изследването на д-р Лошонци е 

актуално и навременно.  

Темата е значима както сама по себе си, така и поради факта, че е 

пряко свързана с качеството на образователния процес във всички негови 

проявления – от оценяването на студентите и комуникацията с тях до оси-

гуряването на защитата на авторските права на преподавателите, чиито 
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разработки стоят в интернет пространството за целите на обучението на 

студентите. Същевременно въпросът за информационната сигурност в 

университетите не е особено изследван и анализиран и именно тук се про-

явява основният принос на кандидата – в осветляването и анализирането 

на ключови аспекти на тази толкова съществена за цялото общество тема. 

Другият монографичен труд на кандидата отново е по въпросите на 

информационната сигурност, като фокусът в него е поставен върху техно-

логичното й осигуряване. Това също е важен въпрос, тъй като инфраст-

руктурата с нейните качества е в основата на гарантиране на начините на 

функциониране на различните видове информационни технологии и оттам 

– на степента на сигурност, която те дават.  От тази гледна точка двете из-

следвания могат да се разглеждат като две части от един въпрос, като ед-

ното изследване е продължение на другото. 

Останалите 28 броя научни публикации, 15 от които в издания, ре-

ферирани и индексирани в световноизвестни бази данни с научна инфор-

мация, разглеждат различни аспекти на проблематиката на информацион-

ната сигурност в образователен контекст и във връзката й с икономическа-

та сигурност. Освен това кандидатът представя в критичен план и анали-

зира редица други аспекти на сигурността – например физическата сигур-

ност. Считам, че това разширява научноизследователския му периметър и 

допълва централната тема в изследванията му. 

Прави впечатление, че кандидатът публикува както самостоятелно, 

така и в съавторство, което говори за доброто му сътрудничество с други 

изследователи в областта, в която е избрал да се развива.   

Основните приноси в трудовете на д-р Лошонци са от практико-

приложен характер и се оформят около очертаването на връзката между 

информационната сигурност и предоставянето на образователни услуги в 

университетска среда. Трудовете му биха представлявали интерес за всич-
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ки ръководители в сферата на висшето образование както от страна на 

държавните институции, така и в университетите. 

Справката за цитируемостта на кандидата показва, че той има дос-

татъчна разпознаваемост в научните среди. При необходим минимален 

брой 50 точки за цитирания за заемането на академичната длъжност „до-

цент“, той е предоставил доказателства за 120.  

 

4. Оценка на личния принос на кандидата 

Към момента на изготвянето на рецензията няма доказателства за 

наличието на плагиатство в трудовете на кандидата по настоящата проце-

дура. 

Считам, че приносите на д-р Лошонци са негова лична заслуга и 

това е видно от резултатите от проведените изследвания, описани в трудо-

вете му, както и от наличната цитируемост на неговите публикации. 

 

5. Критични забележки и препоръки  

Бих препоръчала на кандидата да изследва по-задълбочено в отде-

лен труд връзката между информационната сигурност и качеството на об-

разователния процес посредством емпирично проучване. Информация по 

този въпрос би била от голяма полза за всички ръководители в универси-

тети, които са изправени пред необходимостта да ръководят учебен про-

цес в онлайн среда все повече. 

 

6. Лични впечатления 

Не познавам лично кандидата и няма преки впечатления от него. 

От документацията по конкурса правя извода, че той е много способен и 
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амбициозен млад учен с голяма перспектива за личностно и кариерно раз-

витие. 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Документите и материалите, представени от д-р Петер Лошонци  

отговарят на изискванията на Закона за развитие на академичния състав в 

Република България (ЗРАСРБ), Правилника за прилагане на ЗРАСРБ и 

съответния Правилник на ВУЗФ.  

Кандидатът в конкурса е представил значителен брой научни тру-

дове, публикувани след материалите, използвани при защитата на ОНС 

„доктор“ и надвишават националните минимални изисквания за заемането 

на академичната длъжност „доцент“. 

 В научните публикации на кандидата има оригинални приноси, 

които са получили международно признание като представителна част от 

тях са публикувани в списания и научни сборници, издадени от междуна-

родни академични издателства. Теоретичните му разработки имат ясно 

изразена практическа приложимост. Научната и преподавателската ква-

лификация на кандидата е безспорна.  

След запознаване с представените в конкурса материали и научни 

трудове, анализ на тяхната значимост и съдържащи се в тях научни, науч-

но-приложни и приложни приноси, намирам за основателно да дам своята 

положителна оценка и да препоръчам на почитаемото Научно жури да из-

готви доклад-предложение до Академичния съвет на ВУЗФ за избор на д-р 

Петер Лошонци на академичната длъжност „доцент“ във ВУЗФ по  профе-

сионално направление 3.8 Икономика (Икономическа и информационна 

сигурност). 
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17.06.2022 г.    Рецензент:  (п) 

     

                                                        (проф. д. ик. н. Виржиния Желяз-

кова)  


