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СТАНОВИЩЕ 

от проф. д-р Росен Костадинов Стоянов 

Професионално направление 3.5. Обществени комуникации и информационни науки 

Нов български университет 

07.03.2020 година 

 

По конкурс за академичната длъжност „доцент“, по професионално направление 

3.5. Обществени комуникации и информационни науки (Управление на 

комуникационни ситуации), обявен в ДВ, бр. 93, от 26.11.2019 г.  

 

Преценка на монографичното изследване. 

По конкурса е представен основен текст – „Бежанските движения към България в 

периода 2011-2015 г. Комуникационни ситуации и медийни практики“, София: УИ Св. 

Кл. Охридски, 2019, 208 с., ISBN 978-954-07-4892-4. 

1. Намирам монографичното изследване за актуално, с практико-приложна 

стойност. Приемам изследването и като интердисциплинарно по своя характер, което 

определям и като предимство.  

2. Проблематиката на монографичното изследване съответства на предмета на 

конкурса, както и на нуждите на катедрата и обявената специфика на конкурса – 

Управление на комуникационни ситуации.  

3. В документите по конкурса са налични и определени само за неговите нужди 

общо 14 броя публикации на гл. ас. д-р Светлана Станкова, както и справка за общо 9 

цитирания на 6 публикации, което оценявам и като достатъчно. 

 

2. Преценка на кандидата за конкурса.  

Преценка за изследователската/творческата работа на кандидата.  

Колегата гл. ас. д-р Станкова притежава образователна и научна степен доктор от 

Висшата атестационна комисия, въз основа на защитена дисертация на тема „Пресата 

като политически посредник – медийни рефлексии на кандидатпрезидентските кампании 

на България и Чехия (2006-2008 г.)“, от 18.10.2010 г. 

Хоноруван преподавател е от 2004 г., а през 2018 г. е и назначена на длъжността 

главен асистент във Факултет по журналистика и масова комуникация, Катедра 

„Комуникации и аудиовизуална продукция“. 



2/3 

 

Преценка за академичната натовареност и качеството на преподаване.  

Съгласно чл. 55 (1) и (2) от Правилника за прилагане на ЗРАС (Постановление на 

МС № 202, от 10.09.2010 г.) гл. ас. д-р Станкова има необходимата преподавателска 

натовареност за заемането на академичната длъжност „доцент“.  

За учебната 2017/2018 година по отчет, учебната заетост е 217,6 ч. , от които 97 ч. 

са аудиторна заетост, което надвишава минималните изисквания. Преподавателят е 

назначен на 12.04.2018 г. и изискуемия редуциран норматив следва да е 169 ч., от които 

126,8 ч са аудиторна заетост. За учебната 2018/2019 година по отчет, учебната заетост е 

697,5 ч. , от които 367 ч. са аудиторна заетост. За учебната 2019/2020 година по утвърден 

индивидуален план, планираната учебната заетост е 872,2 ч., от които 406 ч. са аудиторна 

заетост. 

Преценка за съвместната работа на кандидата със студенти и докторанти.  

За периода 2014-2019 година гл. ас. д-р Станкова е била научен ръководител на 6 

дипломанти по теми, свързани с основната й експертиза. 

Преценка за участието на кандидата в изследователски проекти, членство в 

професионални организации в научната област и др.  

Гл. ас. д-р Станкова членува в авторитетните организация в съответната научна 

област – Съюза на българските журналисти и Българската академична асоциация по 

комуникации. 

От документите, предоставени по конкурса и видно и участието на кандидата в 

проекти, съответно през 2018 г. проект на тема „Модел на ефективна визуално-

комуникативна и медийна среда за формиране и възпитаване на нови публики в сферата 

на изкуствата и културните и творчески индустрии чрез споделени пространства“, 

определен за финансиране въз основа на проведен от Фонд „Научни изследвания” и през 

2013-2016 и 2016-2018 в проект „Студентски практики – Фаза 1“. 

 

Заключение. 

Уважаеми членове на научното жури, с настоящото приемам предложените от 

кандидата по конкурса гл. ас. д-р Светлана Иванова Станкова необходими документи, 

доказателства и постижения. Убеден съм, че с избора на Светлана Станкова колегите от 

Факултета по журналистика и масова комуникация на СУ „Св. Климент Охридски“ ще 

могат да разчитат на преподавател с трайни интереси в областта на описаната в конкурса 

експертиза, а колегата ще продължи да допринася за отстояване високата професионална 
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компетентност на катедрата и затвърждаване академичния авторитет на университета 

като цяло. 

С настоящото гласувам с „ДА“ по конкурс за академичната длъжност „доцент“, 

по професионално направление 3.5. Обществени комуникации и информационни науки 

(Теория и история на връзките с обществеността), обявен в ДВ, бр. 93, от 26.11.2019 г., 

да бъде избран кандидатът д-р Светлана Иванова Станкова. 

 

 

 

 

07.03.2020 г.      С уважение:......................... 

проф. д-р Росен К. Стоянов 


