
СТАНОВИЩЕ 

От проф. д.ф.н. Искра Спасова АРСЕНОВА, 
Институт по електрохимия и енергийни системи - БАН Член на 

Научното жури в конкурс за заемане на академичната длъжност «доцент», 

обявен от  Югозападния университет «Неофит Рилски» -Благоевград в ДВ, 

бр. 55 от 19.07.2011 в направление «Обществени комуникации и 

информационни науки»(стратегия в РR, макро РR кампании) 

ОТНОСНО: научната, научно-приложната и професионално-академичната 

дейност и продукция на д-р Димитрина Петрова Стефанова, единствен 

участник в конкурса 

I.       Обобщени данни за научната продукция и дейността на 

кандидата 

В обявения конкурс за доцент в ЮЗУ «Неофит Рилски» участва един 

кандидат - д-р Димитрина Петрова Стефанова. Тя е представила списък с 9 

научни труда, които са групирани по вид както е показано в таблицата по-

долу. 
 

№  Вид научен труд  Самостоятелно  В съавторство  Общ брой  

1  Монография  1   1  

2  Ръководство за учебна практика   1  1  

3  Научни списания  1   1  

4  Научни трудове на институции  3  2  5  

5  Електронно издание  1   1  

 Общо представени за 
рецензиране  

6  3  9  



Дисертационният труд на кандидатката, авторефератът и публикациите 

към него не са предмет на разглеждане в това становище. 

66% от представените за рецензиране трудове са разработени 

самостоятелно от кандидатката и 33% в съавторство. 8 са издадени на 

български език и 1 на английски език в българско издание. Справка за 

цитиране на трудовете няма представена. 

Не приемам за рецензиране труд № 2, който е съавторски и е 

Ръководство за учебна практика. В него трудно могат да се определят научни 

и научно-приложни приноси. 

Представените научни трудове са в областта на стратегия в РR и макро 

РR кампании. Те са актуални и със съществена приложна стойност. Най-ярко 

това се потвърждава от представената монография “Стратегически 

компоненти на РR-планирането”, която успешно може да се използва при 

обучението на студентите в ЮЗУ, както и в други университети. 

Кандидатката работи в тази научна област от 2004 г, т.е. 7 години. 

Преподавателската дейност на д- р Стефанова започва от 2004 г. 

когато е назначена за асистент в катедра «Връзки с обществеността» на 

Правно-историческия факултет на ЮЗУ. В периода от 2004 г. до сега тя е 

придобила добра педагогическа подготовка и методически опит и се е 

утвърдила като интересен преподавател, добър лектор, организатор и 

ръководител на занятията по различни форми на обучение. Средно годишната 

аудиторна заетост, видно от автобиографията на кандидатката, съответства на 

изискванията за доцент. 
 

II.       Оценка на научните и на практическите резултати и приноси 

на представената за участие в конкурса творческа продукция 

В най - обобщен вид характерът на научните и научно - приложните 

приноси в трудовете се заключава в (Номерацията на трудовете е моя): 



1. Нови тези за стратегически компоненти на РR-планирането [1,2] 

2. Обобщени, допълнени и обогатени са съществуващите знания за ефективен 

РR [3,5,7] 

3. Оценена е съвременната среда на РR и на тази основа са изведени 

факторите, определящи нейното състояние, както и потенциалните 

възможности за прилагане на ефективни РR дейности [2,6,8,9]. 

Получените от д-р Стефанова приноси имат приложен характер, който 

се изразява в подпомагане на ефективността на РR-планирането. 

Представените трудове успешно могат да се използват при подготовката на 

кадри в тази област и имат определено значение за повишаване на 

теоретическата и методическата подготовка на студентите от ЮЗУ. 

Авторството на кандидатката в научните и научно-приложните 

приноси в рецензираните трудове не предизвиква съмнение. От фактологична 

гледна точка личният дял на нейното участие в съавторството проличава от 

специфичния авторски стил и начин на изложение. В своята цялост трудовете 

оставят добро впечатление със своята логичност, последователност на 

изложението и обоснованост. Проследяването на тематичните линии в 

научната продукция дава точна представа за научните интереси на д-р 

Стефанова и авторското й участие. 

 
III.        Критични бележки и препоръки 

Нямам критични бележки към рецензираните трудове, които да 

предизвикват дискусия по отношение на постановката на научно -

изследователските задачи, методическото равнище, анализите и обобщенията. 

Бих посъветвала кандидатката да бъде по-внимателна при цитирането. В 

монографията й се забелязват липси на цитати на посочени автори (Р.Харлоу 

- с. 14, Д.Уилкокс и др. - с. 15, Кътлип и др. - с. 22 и т.н. Вместо Х.Бълсон е 



посочен Х.Оксли на с. 31) В ущърб на кандидатката липсват отпечатани 

доклади от научни форуми, а от автобиографията е видно, че е участвала в 

такива. Бих препоръчала на кандидатката по-активно да публикува в 

реферирани списания, което би довело до цитиране на нейните разработки. 

IV.        Заключение 

В заключение смятам, че единственият кандидат в конкурса - гл.ас. д-р 

Димитрина Стефанова отговаря напълно на изискванията на чл. 24, ал. 1 от 

ЗРАСРБ и на чл.53,ал.1 от ГШЗРАСРБ и на вижданията на катедра “Връзки с 

обществеността” за избор за академичната длъжност “доцент” в направление 

“Обществени комуникации и информационни науки”, поради което давам 

положителна оценка на нейната научна и педагогическа дейност. Ето защо 

убедено препоръчвам на уважаемите членове на Научното жури да гласуват 

да бъде направено предложение за избор на доктор Димитрина Стефанова за 

заемане на академичната длъжност „доцент" в ЮЗУ «Неофит Рилски» в 

професионално направление «Обществени комуникации и информационни 

науки» - 

 

13.10.2011 г.  Член на журито: 


