СТАНОВИЩЕ
на представените трудове за участие в конкурс за академичната длъжност „доцент“ по
професионално направление 2.3. Философия (Реторика), обявен в ДВ, бр.103/10.12.2021 г.,
за нуждите на Философски факултет, катедра „Реторика“ от СУ „Св. Климент Охридски“
Изготвил становището: Проф. д.пс.н. Толя Ангелова Стоицова
Кандидат: Д-р Донка Генчева Петрова
I. Оценка на научните и на практическите резултати и приноси на представената за

участие в конкурса научно-образователна продукция
Д-р Петрова е завършила специалност „Психология“ в СУ „Свети Климент
Охридски”, Философски факултет. В бакалавърска степен се дипломира като първенец на
випуска. Магистърската й степен е от 2004 г. също в специалност „Психология“.
По-късно – през януари 2010 г., защитава докторска дисертация на тема „Ейджизъм
и сътрудничество в общуването между ученици и учители по научна специалност“ в
научна област 05.06.05. „Педагогическа и възрастова психология”.
Явно д-р Петрова е с разностранни интереси, защото 2014 г. завършва втора
магистърска програма – „Нордистика“ към катедра „Германистика и скандинавистика” на
ФКНФ на СУ.
Колегата има сериозен опит в преподаването. Първоначално е хоноруван асистент
към катедра „Социална, трудова и педагогическа психология” във Философски факултет.
От юли 2013 г. до момента е главен асистент в катедра „Реторика” на ФФ. Д-р Петрова
води следните академични дисциплини:
 Публична реч (МП „Реторика”)
 Лидерски умения и екипна работа (МП „Реторика”)
 Социалнопсихологически тренинги (МП „Реторика”)
 Презентационни умения – практикум (МП „Реторика”)
 Невербална комуникация (Социална педагогика и МП „Мениджмънт на социалнопедагогическите дейности”, ФНОИ)
 Комуникативни умения (Софтуерно инженерство, ФМИ)

 Комуникативни умения и работа в екип (Информационни системи, ФМИ,
(съвместно с доц. д-р Нели Стефанова)
II.

Участия в проекти и владеене на чужди езици

Д-р Петрова участва активно в различни международни и национални проекти като
координатор, изследовател, експерт и обучител. Била е научен ръководител на осем
магистърски тези, защитени успешно от студентите.
Не е за пренебрегване и фактът, че кандидатът в конкурса за доцент участва в два
проекта, финансирани от Фонд „Научни изследвания” на МОН. На единия, и то точно в
областта на реториката е и ръководител - "Реториката в съвременното общество", 2017 г.
Колегата е член на редакционната колегия на списание Реторика онлайн от неговото
създаване. Участва в екип и като съставител на два сборника.
Д-р Петрова владее 4 чужди езика – английски, руски, немски и испански, което й
дава възможности да следи литературата в областите, които представляват интерес за нея.
III.

Публикации

Д-р Петрова участва в конкурса с множество публикации, излезли от печат след
дисертацията и за „доктор“. Бих искала да обърна внимание на някои от тях. На първо
място това е монографията й „Аудиторията - анализ и реторическо въздействие“ от 2021
г., която изпълнява и ролята на хабилитационен труд. В разработката се използва
интердисциплинарен подход към темата, обединяващ анализ на водещи теоретични
постановки от сферите на реториката, психологията, медийните науки, които са съчетани
с дискусия на практически похвати и примери. Затова и приносите в монографията са от
научно-теоретичен характер с излаз към практическата дейност. Например, анализът на
водещи теоретични постановки, се съчетава и с практически въпроси, свързани с анализа
на аудиторията. Приложен е и авторски подход към анализа на зависимостта на
реторическото въздействие (етос, патос, логос, реторическа аргументация, убеждаващи
стратегии) от ефективно осъществения аудиторен анализ.
Освен монографията, д-р Петрова предлага и списък от 23 статии и студии за
участие в конкурса. Добро впечатление ми прави, че три от материалите са публикувани
на английски език.
Публикациите на д-р Петрова мога да обобщя в следните основни направления:
 Ейджизъм

 Проблеми в комуникацията с хора, в кризи, включително и деца, преживели
насилие.
 Роля на стереотипите в процеса на комуникация
 Модерната скандинавска реторика
 Специфика на телефонната комуникация
 Лидерство
 Невербална комуникация
 Образователна практика и презентационни умения
Приносните моменти в тези публикации се заключават в поставяне на актуални
въпроси

в

сферата

на

комуникацията,

реториката,

етиката,

образованието

и

консултирането на хора с проблеми. С нов авторски подход са доказани съществени
страни на работещи теории, както са и открити нови факти в тяхна подкрепа. Критичният
анализ води и до нови практически предложения.
По отношение на изискванията за цитиране, д-р Петрова надхвърля минималните
изискваният за доцент по закон.
Като се запознах с материалите по конкурса, представени от кандидата, смятам, че
приносите са лични на д-р Петрова.
Бих си позволила да отправя пожелание към колегата: Нека да публикува на чужд
език, в чужди списания и сборници, а не само в наши списания. По този начин приносите
й ще са видима за по-широката научна аудитория.
Заключение
Както проличава от становището ми, моята оценка за работата на д-р Донка Петрова
по различните направления в академичната, организационната и практическата й дейност,
е изцяло положителна. Смятам, че нейната успешна хабилитация ще допринесе за
развитието на катедра „Реторика“, както на преподавателския състав, така и на
студентските програми и дипломни ръководства. Затова убедено предлагам на колегите от
научното жури да подкрепим кандидатурата на гл. ас. д-р Донка Генчева Петрова като
гласуваме положително и предложим на Академичния съвет на Софийски университет да
бъде избирана за „доцент“.
Дата: 17.04.2022

Член на журито:

