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С Т А Н О В И Щ Е 

по конкурс за заемане на академична длъжност „доцент“ 

в област на висше образование 2. Хуманитарни науки, 

професионално направление 2.3 Философия (Реторика), за нуждите на   

Философския факултет (ФФ) на Софийски университет „Св. Климент  

Охридски“ (СУ), публикуван в  

Държавен вестник, бр. 61 от 2 август 2022 г. 

 

Становището е изготвено от: от доц. д-р Мирианна Сабетай Майер, пенсионер, 

департамент „Политически науки“ на Нов български университет, София, в качеството 

ми на член на научното жури по конкурса съгласно Заповед № РД-38-489 от 22.08. 2022 

г. на Ректора на Софийския университет. 

За участие в обявения конкурс е подал документи единствен кандидат: 

гл. ас. д-р Яна Красимирова Събева от катедра „Реторика“  на СУ „Св. Кл. 

Охридски“ 

 

I. Общо описание на представените материали 

1. Данни за кандидатурата 

Представените по конкурса документи от кандидата съответстват на 

изискванията на ЗРАСРБ, ППЗРАСРБ и Правилника за условията и реда за придобиване 

на научни степени и заемане на академични длъжности в СУ „Св. Климент Охридски“ 

(ПУРПНСЗАДСУ). По обявената процедура съм получила пълен комплект материали в 

електронен формат. 

Кандидатът е приложил за конкурса общо 9 труда, от които 6 статии, 1 книга и 2 

монографии. 1 от представените статии е в научното списание „Стратегии на 

образователната и научната политика“, проследено от Web of Science, The Philosopfer`s 

Index, ERIHPLUS, eLibrary.RU, CEEOL, EBSCO. 5 от статиите са публикувани в нереферирани 

online списания, в сборници от конференции или тематични сборници. През този период 
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кандидатът има публикувани още 7 статии. Само в един от представените трудове д-р 

Събева има съавтор, във всички останали - тя е единствен автор. 

2. Данни за кандидата 

В момента гл. ас. д-р Яна Красимирова Събева е преподавател в 

катедра„Реторика“ в СУ „Св. Кл. Охридски“. През 2000 г. тя получава магистърска степен 

по „Икономика – маркетинг и мениджмънт“ в Университета за национално и световно 

стопанство, София. През 2014 г. тя получава ОКС Магистър по специалността „Философия 

– реторика“ в катедрата по „Реторика“ на СУ „Св. Климент Охридски“, а през 2017 г. 

получава ОНС Доктор по 2.3 Философия (Реторика – Невербални комуникации) в СУ “Св. 

Климент Охридски“ с тема на дисертацията „Бизнес комуникация: преговори и 

презентации. Невербални аспекти.“. 

Преди Яна Събева е работила като репортер, ПР експерт, а сега е университетски 

преподавател. От август 2018 г. д-р Събева заема длъжността главен асистент , т.е. тя е 

щатен преподавател в катедра „Реторика“ на СУ „Св. Климент Охридски“. 

 

3. Обща характеристика на научните трудове и постижения на 

кандидата 

Кандидатът е приложил общо 16 труда, но към конкурса са 9, чийто брой и 

качество отговарят на минималните национални изисквания (по чл. 2б, ал. 2 и 3 на 

ЗРАСРБ). Не съм установила плагиатство в текстовете на статиите и монографиите по 

конкурса. Кандидатът е представил справка за 2 цитирания в статии, доклади и 

монографии, но съм дълбоко убедена, че са налични още много цитати. 

Количествените показатели на представените материали удовлетворяват 

изискванията на Закона за развитие на академичния състав в Република България и 

изискванията на СУ. 

4. Характеристика и оценка на преподавателската дейност на 

кандидата 
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Гл. ас. д-р Яна Събева притежава богат опит в преподаването на различни курсове 

в области като маркетинг, реторика, ПР, като много от нейните курсове имат 

интердисциплинарен характер, което ги прави особено ценни в съвременното 

образование. Това се вижда особено при някои магистърски курсове като: „Бизнес 

комуникация“, „Технология на преговорите“, „Реторика на виртуалното пространство“, 

„Реторика и комуникативни умения за медици“. Други нейни курсове имат по-общ 

характер и се водят на бакалаври: „Комуникативни умения в образователна среда“, 

„Невербална комуникация в публичната реч и деловото общуване“, „Информационни и 

комуникационни технологии в обучението и работа в дигитална среда“.  

Д-р Събева преподава и на английски език – това е курсът за бакалаври „Ancient 

rhetoric and philosophy“. Тя е научен ръководител на доста дипломанти, успешно 

защитили в областта на реториката, както и участник в множество проекти, което говори 

за нейната добра работа в екип. 

 

5. Съдържателен анализ на научните и научно приложните 

постижения на кандидата, съдържащи се в материалите за 

участие в конкурса 

Предоставените за конкурса научни трудове засягат разнообразни 

образователни области. И по-специално интересите на д-р Събева са концентрирани 

върху възможностите за прилагане на инструментите на реториката в интегрираните 

маркетингови стратегии в наше време. По-точно – направен е анализ на развитието и 

промените, настъпили в различните елементи на интегрираните маркетингови 

комуникации по време пандемията, както и на използваните инструменти на 

реториката. В центъра на монографията е не само анализът, но и е аргументирано  

използването на реторически стратегии и инструменти при дизайна и изпълнението на 

маркетингови и ПР кампании, за да се повиши тяхната ефективност. 

Трябва да се отбележи монографията - Реторически аспекти на интегрираните 

маркетингови комуникации в условията на пандемия, както и условно наречено нейната 
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втора и по-приложна част - Реторика и кризисни комуникации. Анализ на кризите на 

2020 и 2021 г. 

6. Критични забележки и препоръки 

Научната продукция, предоставена за участие в конкурса не съдържа съществени 

слабости, които да омаловажат нейните достойнства. 

Като препоръка мога да отбележа, че би било добре кандидатът да публикува 

повече самостоятелни резултати в престижни списания у нас и в чужбина. 

7. Заключение за кандидатурата 

След като се запознах с представените в конкурса материали и научни трудове и 

въз основа на направения анализ на тяхната значимост и съдържащи се в тях научни и 

научно-приложни приноси, потвърждавам, че научните постижения отговарят на 

изискванията на ЗРАСРБ, Правилника за приложението му и съответния Правилник на 

СУ „Св. Климент Охридски“ за заемане от кандидата на академичната длъжност 

„доцент“ в научната област и професионално направление на конкурса. В частност 

кандидатът удовлетворява минималните национални изисквания в професионалното 

направление и не е установено плагиатство в представените по конкурса научни 

трудове. 

Давам своята положителна оценка на кандидатурата. 

II. ОБЩО ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Въз основа на гореизложеното, препоръчвам на научното жури да предложи на 

компетентния орган по избора на Факултета по философия при СУ „Св. Климент 

Охридски“ да избере гл. ас. д-р Яна Красимирова Събева да заеме академичната 

длъжност „доцент“ в област на висше образование  

2. Хуманитарни науки, професионално направление 2.3. Философия (Реторика).  

 

 

18.12.2022 г.       доц. д-р Мирианна Майер/ 


