
С Т А Н О В И Щ Е 

от проф. дфн Иванка Янкова 

 

на научните трудове на доц. д-р Теодора Радоева Петрова- Иванова  

по конкурс за заемане на академичната длъжност „професор” в 

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. за нуждите на ФЖМК-СУ 

 

  

Данни за конкурса 

Конкурсът е обявен в  ДВ бр. 33/14.04.2018 г. от СУ “Св. Климент 

Охридски“ за нуждите на ФЖМК-СУ и на основание на Закона за 

развитието на академичния състав в Република България. Документи за 

участие е подала доц. д-р Теодора Радоева Петрова-Иванова. Тя е 

единствен кандидат в този конкурс.  

При обявяването на конкурса са спазени всички нормативни 

документи и кандидатката е допусната до участие. 

Данни за кандидата 

Доц.  д-р Теодора Петрова има магистърска степен по журналистика 

на СУ “Св. Кл. Охридски”. Тя е защитила образователната и научна степен 

доктор по философия при ВАК през 1994 г.  “Доцент“ е във Факултета по 

журналистика и масова комуникация на СУ “Св. Кл. Охридски” от 2002г. 

От 1984 до 1996 година доц. Петрова е на работа в Българската 

национална телевизия като редактор, отговорен редактор и автор на 

телевизионни предавания, документални филми и забавни програми. Тя е 

щатен преподавател във ФЖМК-СУ от 1996 г. до сега. Била е асистент,  

главен асистент и доцент във ФЖМК-СУ. В момента е втори мандат Декан 

на ФЖМК-СУ. Заемала е длъжността заместник декан два мандата. Доц. 
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Теодора Петрова има специализации в редица европейски страни.  Била е 

лектор в университети в страната и чужбина.  

Кандидатката има защитена докторска степен в професионалната 

област на обявения конкурс, необходимото образование и преподавателски 

стаж.  

Оценка на научните резултати и приноси на кандидата 

В конкурса за рецензиране е представен монографичен  

хабилитационен труд. Той е озаглавен  „Телевизионната програма като 

част от медийните аудиовизуални услуги” и е посветен на  проблеми, 

свързани с развитието на обществените комуникации. Проследява се 

развитието на медиите и по-специално промяната на процеса на 

производство, програмиране и разпространение на телевизионни програми  

чрез дигиталните мрежи.  Телевизионната програма е разгледана като 

аудиовизуална услуга.  Потърсена е промяната в законодателството и 

правното тълкуване на понятието съобразно промяната на средата. 

Цитирани и анализирани са актуални публикации на български автори по 

темата.  Поставен е акцент върху промяната на политиките на 

доставчиците на аудиовизуални услуги в променящата се медийна и 

телевизионна среда, разпространението и споделянето на съдържание от 

страна на потребителите на медийно съдържание. Направен е преглед на  

публикации на български утвърдени изследователи за радио- и 

телевизионното програмиране, извеждането на  понятия  като 

„телевизионната програма“, “телевизионно програмиране“, “типология на 

телевизионните програми“, “типология на телевизионните оператори“, 

“програмна телевизионна схема“. Проследена е промяната на 

законодателството в РБългария и правото на ЕС при конвергенция на 

медийната среда. Авторката очертава мястото на телевизионната програма 

като „аудиовизуална услуга“ като част от медийните аудиовизуални 

услуги, които доставчиците предоставят на гражданите. Представеният 

научен труд надгражда предишните публикации на авторката в областта  

на  телевизионното програмиране. Важен принос е и тълкуването на 

основни понятия в телевизионната дейност. В  монографията е разгледана 
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правната същност на телевизионната програма според  възгледите на 

водещи български специалисти, свързани със Закона за радиото и 

телевизията и Европейската Директива за аудиовизуалните медийни 

услуги и тяхното приложение. 

Напълно съм съгласна и приемам формулираните от авторката научни  

приноси.  

Доц.  д-р Теодора Петрова е представила  списък с  21 научни студии 

и статии в областите на дигиталните медии, медиите и правото на защита 

на личния живот и  защита на  личните данни в дигитална среда, радио- и 

телевизионното програмиране, излъчването на телевизионни формати  по 

лиценз  у нас, правото на излъчване на големи спортни събития, ролята на 

програмния дизайн в маркетирането на телевизионните програми  и други.  

Статиите са публикувани в  различни издания - Годишника на ФЖМК-СУ,  

Newmedia 21.eu, сборници  и други издания, някои от които  са на 

английски език. Сред тях са: "Медийна грамотност и е-умения в дигитална 

среда", „Уеб базирани общности"; "Хейтър/хейтърство"; "Вредна и 

незаконна информация в интернет"; "Публикации, свързани с приемането 

на България в ЕС в електронните версии на някои чужди медии - 

обобщение на наблюдение", изследвания в областта на аудиовизуалния 

пазар у нас и медийната конвергенция, спецификата на телевизионни 

формати  и предавания в българския ефир и др. 

Представените научни публикации от доц. д-р Теодора Петрова 

напълно отговарят на необходимите изисквания за участие в конкурса за 

заемане на академичната длъжност "професор". 

Кандидатката е представила справка за активно участие в национални 

и международни  научни конференции, форуми, симпозиуми и конгреси, 

свързани с научните й интереси. Приложената  справка показва, че  доц. 

Теодора Петрова  работи много активно като член и ръководител на 

колективи в  национални и международни проекти. Автор е на рецензии на 

книги и сборници в областта на журналистиката и комуникациите, 

оценител на проекти, член на национални и международни научни журита.  
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Приложената към документите справка за цитирания е показател за 

високото ниво на научните изследвания на кандидатката. 

Доц. д-р Теодора Петрова има значителен и дългогодишен 

преподавателски опит. Годишната аудиторна натовареност на 

кандидатката е в областта на конкурса. Тя води лекционни курсове в ОКС 

„бакалавър“, ОКС „магистър“ и ОНС „ доктор” във ФЖМК-СУ. Основните 

й  курсове са:  Програмиране в телевизията и телевизионната среда, 

Комуникативни умения (телевизия)  упражнения, Нови медии, 

Телевизионни жанрови, Програмният телевизионен дизайн и др. 

Преподава курсове на английски език.  Доц. д-р Петрова актуализира  

курсовете си  и използва  електронни материали за студентите си. 

Участвала е в разработката на нови учебни планове в ОКС „бакалавър“, 

ОКС “магистър“ и ОНС „доктор”, отговаряла е за акредитационните 

процедури на факултета и на  висшето училище.  Била е Еразъм 

координатор за  ФЖМК-СУ, академичен наставник в проект „Студентски 

практики“, водила е студентски стажове.  

Доц. д-р Теодора Петрова има научни ръководства на дипломни 

работи, автор е на рецензии за дипломни работи и дисертационни трудове, 

била е член и председател на Комисията за защита на дипломни  работи, 

била е член на научни журита по конкурси  във ФЖМК-СУ и в други 

висши училища. Под нейното научно ръководство са защитили успешно 15 

докторанти. Член e на Академичния съвет на СУ и на Факултетния съвет 

на ФЖМК-СУ.   

    

Забележки и препоръки 

Нямам забележки към научната продукция и преподавателската 

активност на доц. Теодора Петрова. Намирам, че тя свидетелства 

убедително за нейните научни, педагогически, информационни, 

комуникационни и социални компетентности. 
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Заключение 

Със своята цялостна научна, изследователска и преподавателска  

дейност доцент доктор Теодора Петрова се утвърждава като изключително 

полезен специалист за ФЖМК-СУ. Научните й приноси са авторски и се 

отличават с оригиналност, а теоретичните й разработки имат широка 

практическа приложимост, като повечето от тях са пряко ориентирани към 

учебната работа.  Представените от кандидатката научни трудове са извън 

материалите, представени при защитата на ОНС “доктор” и длъжността 

„доцент“. 

Всичко това ми дава основание да декларирам своята положителна 

оценка и предлагам на уважаемото жури да гласува положително по 

избора на доц. д-р Теодора Радоева Петрова-Иванова по конкурс за 

заемане на академичната длъжност „професор” в професионално  

направление 3.5. Обществени комуникации и информационни науки, 

научна специалност Журналистика (Телевизионно програмиране и 

телевизионна среда) за нуждите на ФЖМК-СУ. 

 

 

 

 

София,15.10.2018 г.     Член на научното жури: 

                                                            проф. дфн Иванка Янкова 


