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СТАНОВИЩЕ 

ЗА КОНКУРС ЗА АКАДЕМИЧНАТА ДЛЪЖНОСТ "ПРОФЕСОР” 

ВЪВ ФЖМК НА СУ 

 

по професионално направление 3.5. Обществени комуникации и информационни науки, научна 
специалност Журналистика (Телевизионно програмиране и телевизионна среда), публикуван в 
ДВ, бр. 44/ 29 май 2018г. 

  

от доц. д-р Елисавета Василева Гурова, Факултет по математика и информатика, СУ, 
професионално направление 4.6 „Информатика и компютърни науки” 

 

върху научните трудове,  научно-изследователската и преподавателската дейност на доц.  д-р 
Теодора Радоева Петрова- Иванова, кандидат в конкурса за заемане на академична длъжност 
„професор”, професионално направление 3.5. Обществени комуникации и информационни науки, 
научна специалност Журналистика (Телевизионно програмиране и телевизионна среда).  

 

1. Общи данни за конкурса  

Конкурсът е обявен от Софийски университе “Св. Климент Охридски“ (СУ) по професионално 
направление 3.5. Обществени комуникации и информационни науки, научна специалност 
Журналистика (Телевизионно програмиране и телевизионна среда). Конкурсът е обявен в  ДВ бр. 
33/14.04.2018 г. Научното жури е назначено със заповед на Ректора на СУ РД38-474 от 
11.07.2018 г.  

2. Общи данни за кандидата 

Доц. д-р Теодора Радоева Петрова е единствен кандидат и е допусната до участие в конкурса за 
заемане на академичната длъжност „професор”.  

Според приложената биографична справка, доц. д-р Теодора Петрова има магистърска степен по 
журналистика на Факултета по журналистика и масова комуникация (ФЖМК) на СУ, а от 1994 г. е 
доктор по философия на ВАК. Десертационният труд на кандидата е в областта на конкурса 
“Сателитната телевизия в Европа – характеристики и тендинции на развитие“. От биографията 
на доц. Петрова е видно, че тя е специалист по телевизионно програмиране, нови медии, нови 
информационни технологии и комуникации; дигитални платформи и медийно съдържание.  

Професионалното й развитие в областта на науката започва от постъпването й като щатен 
преподавател във ФЖМК на СУ през 1996 г., където тя е била последователно асистент, главен 
асистент, доцент, заместник декан, а понастоящем – втори мандат декан на ФЖМК на СУ.  

Важно е да се отбележи, че доц. Петрова е “доцент“ по „Телевизионно програмиране” и преди 
постъпването й във Факултета по журналистика и масова комуникация на СУ, от 1984 до 1996 
година, е работила в Българската национална телевизия като редактор, отговорен редактор и 
автор на телевизионни предавания, документални филми и забавни програми. Има 
специализаации в Русия, Ирландия, Великобритания, Белгия, Португалия и други страни.  

3. Изследователска и творческа дейност. Оценка на монографичния труд и публикациите, 
представени за конкурса  

За целите на конкурса е представен монографичен хабилитационен труд, озаглавен 
„Телевизионната програма като част от медийните аудиовизуални услуги”. Монографията е 



2 
 

рецензирана и е издадена през 2018 г. Трудът е посветен на проблеми, свързани с: развитието 
на телевизионното програмиране и разпространението на телевизионни програми в дигитална 
среда чрез мултимедийни платформи. Монографията поставя актуални проблеми за развитието 
на медиите и по-специално за промяната на процеса на производство, програмиране и 
разпространение чрез мултимедийните платформи на телевизионни програми, разглеждани от 
автора като аудиовизуални услуги. Особено внимание се обръща на предизвикателствата, пред 
които са изправени доставчиците на аудиовизуални услуги в непрекъснато променящата се 
медийна и телевизионна среда, както и разширяващите се възможности за разпространение и 
споделяне на съдържание от страна на потребителите на медийно съдържание. Достъпът до 
телевизионно съдържание е разгледано като универсална обществена услуга за потребителите. 

Силна страна на труда е прегледът на публикации на български учени в областта на 
телевизионното програмиране, извеждането на понятия като „телевизионната програма“, 
“телевизионното програмиране“, “функции на телевизионната програма“, “типология на 
телевизионните програми“, “типология на телевизионните оператори“, “телевизионна 
програмната програма като правопораждащ факт”, както и направеният преглед на еволюцията в 
правното тълкуване на понятия, свързани с телевизионната дейност, в резултат на промяната на 
средата. Текстът би могъл да има също и практико- приложен характер.  

4. Оценка на приносите в останалите приложени публикации, представени за рецензиране 
от научното жури 

Кандидатката е представила списък с 21 научни студии и статии в областите на: радио и 
телевизионното програмиране, дигиталните медии, правото на изразяване и правото на защита 
на личния живот, защита на личните данни в условията на информационното общество, правото 
на излъчване на големи спортни събития, ролята на програмния дизайн в маркетирането на 
телевизионните програми и др. Част от тях са публикувани в Годишника на ФЖМК, в 
електронното издание Newmedia21.eu, в сборници и книги. Малка част от публикациите са на 
английски език. Сред по- значимите са : „Уеб базирани общности"; "Хейтър/хейтърство"; "Вредна 
и незаконна информация в интернет"; "Медийна грамотност и е-умения в дигитална среда", 
"Публикации, свързани с приемането на България в ЕС в електронните версии на някои чужди 
медии - обобщение на наблюдение", "Изследванията в областта на радио- и телевизионното 
програмиране във ФЖМК", " Аудиовизуалният пазар, медийната конвергенция и излъчването на 
големи спортни събития", "Мястото на сутрешните блокове в телевизионната програма", 
"Концепцията за универсална обществена услуга в информационното общество", "Защита на 
личните данни и личността в условията на новите информационни технологии" и др. 

Представените научни публикации  отговарят на необходимите изисквания за участие в конкурса 
за заемане на академичната длъжност "професор". 

От списъка с участие на доц. Петрова в конференции и в проекти, част от които международни и 
с международно участи, се вижда, че тя има опит от проекти по програмите на Европейския съюз 
PHARE, Tempus, Leonardo Da Vinci, както и проекти в областта на новите медии и обучението на 
журналисти към Научно-изследователския сектор (НИС) на СУ. 

Според предадената справка, кандидатката има цитирания и  позовавания на публикации от 
други автори.  

За високата оценка на професионалните и научни качества на доц. Петрова говори участието й в 
редица комисии и журита в страната и в чужбина, в това число: в работни групи към Съвета на 
Европа, член на жури по Комуникационна стратегия за присъединяването на Р България към ЕС, 
член на етичната комисия на печатните медии и др. 



3 
 

5. Оценка на аудиторна и извън-аудиторна заетост  

Информацията за годишната аудиторна натовареност на кандидатката е напълно достатъчна за 
конкурса. Доц. Петрова чете лекционни курсове в ОКС „бакалавър“, ОКС “магистър“ и ОНС 
„доктор”, сред които и курсове са на английски език. Прави впечатление, че научната й дейност е 
тясно свързана с водените от нея курсове, напр. Програмиране в телевизията и телевизионна 
среда, Нови медии, Телевизионни жанрове и др. 

Тя е участвала в разработката на нови учебни планове в ОКС „бакалавър“, ОКС “ магисътр“ и 
ОНС „ доктор”, както актедитационни процедури на факултета и на  висшето училище. Била е 
дългогодишен Еразъм координатор за  ФЖМК.  

Доц. д-р Теодора Петрова има опит като научен ръководител на множество дипломни работи, 
като рецензент за книги, дипломни работи и дисертационни трудове, член и председател на 
комисии за защита на дипломни работи, член на научни журита и др. От представената справка 
се вижда, че доц. Петрова е била ръководител на 15 защитили докторанти.   

Заключение  

Съгласно представените документи и гореизложения анализ на научните трудове на кандидата, 
както и по мое лично убеждение, смятам, че доц. д-р Теодора Петрова има достатъчно научни и 
приложни приноси и активна педагогическа, експертна и научно-изследователска дейност. 

Бих желала да отбележа, че много от постиженията на доц. Петрова – специализации в чужбина, 
мобилност индустрия – академия (от БНТ в СУ), мениджмънт опит в различни проекти, както и 
експертната работа, са високо ценени на европейско ниво и са включени в критериите за 
оценяване на изследователи от категория R4.  

Въз основа на запознаването ми с цялостната дейност на кандидата и професионалните 
постижения като изследовател, експерт и преподавател, както и с представените научни 
трудове и съдържащите се в тях научни и научно-приложни приноси, намирам за 
основателно да предложа на уважаемите членове на научното жури да присъдят на  
доц. д-р Теодора Петрова академичната длъжност „професор" в професионалното 
направление 3.5. Обществени комуникации и информационни науки, научна специалност 
Журналистика (Телевизионно програмиране и телевизионна среда).  

 

София,14.10.2018 г.     Член на научното жури: 

 


