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СТРАТЕГИЧЕСКИ ПАРТНЬОРСТВО
ИЛИ СТУДЕН МИР

1. Информация за дисертанта и обща характеристика на
дисертационния труд
Докторант Роксана Трифонова се е обучавала по докторска
програма към катедра „Европеистика“ на Философски факултет на СУ
„Св. Климент Охридски“, по научна специалност 3.3.„Политически науки
(Европеистика – Икономически изследвания на ЕС – Външнотърговска
политика на ЕС), съгласно Заповед на Ректора на СУ № РД 20-1080/
18.07.2016 г. Обучението е осъществено в редовна форма през периода
2016 г. - 2019 г.
Дисертационният труд на Роксана Трифонова е структуриран в
увод, три глави, заключение и използвана литература в общ обем от 223
страници, от които основен текст в обем от 207 страници. За неговото
разработване са използвани 149 източника.
Избраната тема е актуална, като нейното значение нараства в
контекста на настоящите предизвикателства пред външнотърговската
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политика на ЕС, вкл. в контекста на съвременните проблеми на развитието
на многостранната търговска система.
Тезата на дисертационния труд е ясно формулирана на стр. 9 и
представлява добре аргументирана и значима научна идея, която е
защитена от докторантката в рамките на разработката. Дисертационният
труд има добре формулирани цел, обект и предмет, като поставените
изследователски задачи на стр. 7-8 ясно кореспондират с постигането на
основната цел на разработката и доказването на изследователската теза.
Използваната литература в изследването е подходящо подбрана и
обхваща множество теоретични и приложни научни изследвания на
български и чуждестранни автори. В този смисъл следва да се подчертае
добрата осведоменост на докторантката по проблематиката, разглеждана в
дисертационния труд. Съотношението между литературата на български и
английски език се предопределя от обстоятелството, че преобладаващата
част от литературата по темата е на английски или руски език.
Използваната литература обхваща също и подходящо подбрани
европейски и руски стратегически документи в посочената област.
Задачите, поставени в изследването, са изпълнени успешно.
Методологията на изследването напълно отговаря на неговите цели.
Ограниченията на изследването са дефинирани коректно.
Нямам критични бележки по структурата, съдържанието, стилът и
графичното оформление на разработката. Същите са на отлично ниво.
2. Оценка на научните и научно-приложните приноси и
резултати от дисертационния труд
Докторантката е формулирала пет приносни момента, които по
същество имат
научно-приложен характер, отразяват основните
постижения на дисертационния труд и потвърждават оригиналността на
разработката:
- Изведени са основните прилики и разлики по отношение на
външнотърговските политики на ЕС и Руската федерация (РФ) на
базата на сравнителен анализ на ключовите характеристики на
политиките, институционалната и законодателната рамка,
използваните инструменти на търговската политика, както и
статистическите данни;
- Изготвен е анализ на външнотърговските отношения между ЕС и
РФ през 1992-2018 г.;
- Изготвен е качествен анализ на външнотърговските отношения
между ЕС и РФ на базата проведени от докторанта дълбочинни
интервюта с експерти, изследователи и специалисти в областта;
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- Идентифицирани
са
икономическите
и
политическите
перспективи и предизвикателства пред външнотърговските
отношения между ЕС и РФ и е прогнозирано тяхното бъдещо
средносрочно развитие;
- Изследвани са тенденциите в развитието на външната търговия и
икономиката на България в резултат на развитието на
външнотърговските отношения между ЕС и РФ и са
формулирани препоръки за приспособяване на българската
икономика към тези тенденции.
Дисертационният труд достига до верни заключения и изводи,
формулирани на базата на обобщаването и анализа на голяма количество
статистическа, емпирична и аналитична информация. На отделни места в
разработката се съдържат значими и аргументирани идеи, на базата на които
биха могли да бъдат формулирани ценни препоръки за подобряването на
двустранните външнотърговски отношения между Европейския съюз и
Русия, както и стратегическите документи, на които се базират тези
отношения.
Убедена съм в бъдещата успешна кариера на авторката и именно
поради това бих й препоръчала да дефинира по-смело своите алтернативи и
виждания по разглежданите проблеми – само така те могат да бъдат чути. В
същото време предвид спецификата на темата, внимателният подход към
дефинирането на авторовите алтернативи е донякъде разбираемо.

Заключение
Дисертационният труд на Роксана Трифонова е оригинално и
актуално научно изследване, което отговаря на основните изисквания за
присъждане на образователната и научна степен “доктор”. Авторката
има добър език и стил, анализирала е значителен обем научна
литература, обосновала е добре своите позиции, заключения и
препоръки.
Всичко това ми дава основание да гласувам „ЗА“ присъждането
на образователната и научна степен “доктор” на Роксана Валериева
Трифонова.
10.02. 2020 г.
Гр. София

Подпис: ………………………

3

