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1. Представяне на кандидата 

Конкурсът е обявен в  ДВ бр. 44 от 29.05. 2018 г., от СУ „Св. Кл. Охридски” по 

предложение на ФЖМК-СУ на основание чл.4 от Закона за развитието на академичния 

състав в Република България. Доц.  д-р Теодора Радоева Петрова е кандидатствала и е 

допусната до участие в конкурса за заемане на академичната длъжност  „професор”. Тя 

е приложила необходимите документи за участие в конкурса и е единствен кандидат в 

този конкурс. Участвам в състава на научното жури по конкурса, съгласно Заповед № 

238-474 от 11.07.2018г. на Ректора на СУ „Св. Кл. Охридски”. По процедурата не са 

допуснати нарушения. 

Според представената биографична справка, базовото обучение  на кандидатката   

е в областта на конкурса.   

Доц.  д-р Теодора Петрова има магистърска степен по журналистика на СУ “Св. 

Кл. Охридски”.  Тя е "доктор по философия" на ВАК от 1994 г.,  след защита на 

дисертационен труд. Дисертационният труд, защитен от кандидатката е в областта на 

конкурса, което надгражда предходното обучение на доц. Петрова. От 2002 г.  тя е 

“доцент“ във Факултета по журналистика и масова комуникация на СУ “Св. Кл. 

Охридски”.  От 1984 г. до 1996 г. кандидатката е на работа в Българската национална 

телевизия, където работи като редактор, отговорен редактор и автор на телевизионни 

предавания, документални филми и забавни програми. Този професионален опит й 

помага по-късно  да реализира свои научни изследвания и публикации в областта на 

телевизионното програмиране. Според мен,  доц. Петрова има образование и 

професионален опит, преподавателски стаж и защитена докторска степен, които са в 

професионалната област на обявения конкурс и това я прави напълно подходящ 

кандидат за обявения конкурс. Допълнително  тя е придобивала професионални умения 

и в специализациите си в Русия, Ирландия, Великобритания, Белгия, Португалия и 

други страни. От 1996 г. тя е на щатна работа във ФЖМК-СУ, където работи и сега. 

Петрова постъпва като асистент, след това главен асистент и доцент във  факултета. 

Била е заместник декан, а сега е втори мандат декан на ФЖМК-СУ. 

 

1. Изследователска и творческа дейност. Оценка на монографичния труд, 

другите публикации, представени за конкурса. Оценка на творческите  

изяви на кандидата.  

За целите на конкурса е представен монографичен  хабилитационен труд, озаглавен.  

„Телевизионната програма като част от медийните аудиовизуални услуги”. Трудът е 
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посветен на проблеми, свързани с развитието на обществените комуникации и 

информационни науки и разпространението на телевизионни програми в дигитална 

среда. Книгата е рецензирана, издадена е през 2018 г.  Монографията поставя актуални 

проблеми от развитието на медиите и по-специално промяната на процеса на 

производство, програмиране и разпространение на телевизионни програми  в 

дигиталните мрежи. Телевизионната програма е разгледана като  аудиовизуална 

услуга. Разгледани са предизвикателствата, пред които са изправени доставчиците на 

аудиовизуални услуги в непрекъснато променящата се медийна и телевизионна среда, 

разпространение и споделяне на съдържание от страна на потребителите на медийно 

съдържание. Направен е преглед на  публикации на български учени за телевизионното 

програмиране,  изведени са понятия като „телевизионната програма“, “телевизионното 

програмиране“, “функции на телевизионната програма“, “типология на телевизионните 

програми“, “типология на телевизионните оператори“, “програмната телевизионна 

схема“, прави се преглед на  технологичното развитие, конвергенцията в медийната 

среда, разгледани са промените в производството и разпространението на медийно 

съдържание в медийната индустрия в условията на дигиталните платформи. Текстът би 

могъл да има също и практико- приложен характер. Мога да кажа, че приемам 

формулираните от авторката научни  приноси на монографията. Представеният за 

рецензиране труд надгражда и развива публикациите на авторката в областта  на  

телевизионното програмиране и медийния мениджмънт  в условията на  

мултимедийната  цифрова среда. В книгата са разгледани правните норми и правната 

същност на телевизионната програма, свързани със Закона за радиото и телевизията  и  

Европейската Директива за аудиовизуалните медийни услуги.  

 

2. 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 

дигиталните медии, радио и телевизионното програмиране, медиите и правото на 

защита на личния живот и  защита на  личните данни в дигитална среда, закупуването и 

излъчването на телевизионни формати на аудиовизуалният пазар, правото на излъчване 

на големи спортни събития, ролята на програмния дизайн в маркетирането на 

телевизионните програми и други. Част от тях са публикувани в  Годишника на 

ФЖМК-СУ,  Newmedia21.eu, различни издания, сборници  и книги.  Някои от 

публикациите са на английски език. Сред тях са:  „Уеб базирани общности"; 
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"Хейтър/хейтърство"; "Блог"; "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 други. Представените научни публикации  напълно отговарят на 

необходимите изисквания за участие в конкурса за заемане на академичната длъжност 

"професор". 

Представен е списък от участие в конференции, част от които са международни и с 

международно участие. Доц. Петрова е участвала в екипи на национални и 

международни проекти, които са изброени в справката. Кандидатката е автор и на 

рецензии на книги  и сборници в областта на журналистиката и масовата комуникация, 

оценител на проекти, член на национални и международни журита. Публикациите на  

доц. Петрова са в областта на научните й интереси,  тя има постепенно дългогодишно 

изграждане на научната и преподавателската си кариера, която е в областта на обявения 

конкурс. Не на последно място ще изтъкна практическия й опит, който тя има в 

областта на производството и програмирането в телевизията.  Според предадената 

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

 

3. Оценка на аудиторна и извън-аудиторна заетост,  

Годишната аудиторна натовареност на кандидатката е повече от необходимата за 

конкурса. Тя чете лекционни курсове в ОКС „бакалавър“, ОКС “ магистър“ и ОНС „ 

доктор”, които са в областта на конкурса, като част от тези курсове са на английски 

език.  Някои от основните нейни  курсове  в ОКС „бакалавър” и ОКС „магистър” са:  

Програмиране в телевизията и телевизионна среда, Комуникативни умения (телевизия)  

упражнения, Нови медии, Организация на събития и пъблик рилейшънс кампании, 

Телевизионни жанрови, Електронни медии, Програмният телевизионен дизайн . Като 

заключение мога да кажа, че кандидатката има необходимата натовареност и чете 

основни курсове в областта на конкурса. Тя е участвала в разработката на нови учебни 

планове в  ОКС „бакалавър“, ОКС „магистър“ и ОНС „доктор”, както и в осем 

javascript:WebForm_DoPostBackWithOptions(new%20WebForm_PostBackOptions(%22ProtocolResults1$rptProtocols$ctl30$btnEdit%22,%20%22%22,%20true,%20%22%22,%20%22%22,%20false,%20true))
javascript:WebForm_DoPostBackWithOptions(new%20WebForm_PostBackOptions(%22ProtocolResults1$rptProtocols$ctl97$btnEdit%22,%20%22%22,%20true,%20%22%22,%20%22%22,%20false,%20true))
javascript:WebForm_DoPostBackWithOptions(new%20WebForm_PostBackOptions(%22ProtocolResults1$rptProtocols$ctl256$btnEdit%22,%20%22%22,%20true,%20%22%22,%20%22%22,%20false,%20true))
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актедитационни процедури на факултета и на  висшето училище.  Тя е била атестирана  

при спазване на изискванията и стандартите на СУ, а нейните лекции и методите на 

преподаване са били обект на  оценявани от страна на студентите и екипите за 

проучване на студентското мнение.  В учебната работа доц. д-р Петрова използва  

електронни материали за студентите, актуализира курсовете си и обновява 

информацията за всички водени от нея курсове. Била е академичен наставник в проект 

„Студентски практики“, била е дългогодишен  Еразъм координатор за  ФЖМК-СУ 

(изходяща и входяща мобилност). 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 на 

бакалавър и магистър, член на научни журита. Представена е справка за тази нейна 

дейност. Доц. Петрова има  15 защитили докторанти под нейно научно ръководство.  

Всичко това дава основание за положителна оценка на цялостната учебна дейност 

на доц. д-р Т. Петрова.  

 

4. Оценка на участието на кандидата в организационната и обществена 

работа на университета 

 Според представената справка и автобиография, кандидатката е участвала в 

конференции, организирани от ФЖМК, СУ, други организации, в това число и 

международни форуми.  Член e на Факултетния съвет на ФЖМК-СУ и Академичния 

съвет на СУ.  

В контекста на регионалното сътрудничество особено искам да подчертая приноса 

на доц. Петрова за стартирането и изпълнението на конкретни проекти и дейности в 

рамките на сътрудничеството между Университета в Ниш, Сърбия и СУ „Св. Кл. 

Охридски”. Доц. Петрова е разработвала и участвала в конференции, симпозиуми, 

кръгли маси и семинари в областта на обществените комуникации и е- уменията в 

дигитална среда. Член е на редакцията на сръбското международното научно списание 

„Погледи”.  Нейната дейност е оценена високо в национален и международен план.   

 

Заключение  

Кандидатът за „професор” доц. д-р Т. Петрова е изпълнила изискванията за 

кандидатстване на длъжността. Научните й изследвания са посветени на актуални и 

значими проблеми.  
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Представените научни публикации, както и основният хабилитационен труд, 

показват професионалното присъствие на доц. д-р Т. Петрова в медийните изследвания 

и преподавателската дейност по медии и комуникации във Факултета по журналистика 

и масова комуникация на Софийския университет „Св. Кл. Охридски”. Изброените от 

нея научни приноси и предоставените за конкурса публикации са в областта на 

изследванията на медиите и комуникациите, в производството и разпространението на 

телевизионни програми от мултимедийните платформени оператори. Публикациите на 

доц. д-р Петрова са в областта на конкурса, което я прави изцяло достоен кандидат за 

него. 

 В научната продукция се съдържат научни и научно-приложни приноси, които 

обогатяват научните знания и подпомагат управленската практика. Показала е 

способност за самостоятелна работа и работа в екип. Цитирана е в научни публикации. 

Има осигурена необходимата учебна заетост по обявените в конкурса дисциплини. 

Академичната й дейност като  университетски преподавател при създаването и 

утвърждаването на  лекционни курсове в ОКС „магистър” и ОКС „ бакалавър” , както и 

в докторските програми на факултета, доказват нейните професионални и 

преподавателски качества и са още едно доказателство за това, че тя е достоен кандидат 

за обявения конкурс.  

Моята основна препоръка към доц. д-р Теодора Петрова е да продължи своите 

изследвания и анализи за производството и разпространение на аудиовизуално 

съдържание в условията на дигиталните платформи.  

Кандидатката е изграден и утвърден преподавател и изследовател, с доказан 

афинитет за тясно свързване и взаимодействие на научноизследователска, научно-

приложна и учебно-преподавателска дейност. Отговаря на изискванията на ЗРАСРБ и 

критериите на СУ „Св. Кл. Охридски” за заемане на академичната длъжност 

„професор“. 

Всичко това ми дава основание с убеденост да препоръчам на почитаемото жури 

да гласува за присъждане на академичната длъжност „професор“ на доц. д-р Теодора 

Петрова във ФЖМК-СУ по професионално направление 3.5. Обществени комуникации 

и информационни науки (Журналистика - Телевизионно програмиране и телевизионна 

среда). 

 

София, 15. 10. 2018 г.                                           Член на научното жури:    

                                                                              /проф. д-р Ванче Бойков/                                                    


