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Югозападен университет “Неофит Рилски” 
 

 
 

СТАНОВИЩЕ 
От  доц. д-р Мария Илиева Серафимова-Карапеткова, 

член на научно жури в конкурс за заемане на академична длъжност „доцент”, 
обявен от Югозападен университет „Неофит Рилски” в Държавен вестник бр. 

55/19.07.2011 г. 
 

 
Относно: научната, научно-приложната и професионално-
академичната дейност и продукция, представена от 
участниците в конкурса. 

 

КАНДИДАТ –  ДИМИТРИНА ПЕТРОВА СТЕФАНОВА 

 

1. Обща оценка на кандидата. 

Научната кариера на Димитрина Петрова Стефанова  се 

отличава с професионализъм,  уважение към студентите и научна 

добросъвестност. Всъщност това е толкова естествено за един млад 

преподавател. От своя страна нейната изследователска дейност е 

резултат от ефективна комбинация на стабилна теоретична 

подготовка и преподавателски стаж. Детайлите от нейното кариерно 

развитие са подробно изложени в представената документация. 

За отбелязване е, че Димитрина Стефанова в сравнително 

кратък период след защитата на докторската си дисертация достига 

такова ниво в своето научно развитие, което й дава основание да 

кандидатства за обявения конкурс. 
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2. Научни интереси 

Димитрина Стефанова е фокусирала своите научни и 

изследователски интереси в сферата на пъблик рилейшънс като 

функция на управлението. Тя изследва приложението на 

стратегическото мислене в управлението, както и значението на 

различните техники, съставляващи ПР. В това направление се 

насочени  авторската работа, колективното помагало и 

публикуваните статии, написани след докторската защита на 

кандидата. 

 

3. Педагогическа дейност 

Преподавателската работа на главен асистент д-р Стефанова 

е подчинена на старание и стремеж за постоянно 

усъвършенстване. Тя достига до извеждането на полезни изводи, 

прави опит да очертае собствено пространство в изследваната 

проблематика. В практически план различните трудове на 

кандидата имат определена научна стойност, същевременно те 

могат да служат като учебни пособия в специалностите, свързани 

с преподаване на паблик рилейшънс, политология, социология и 

др. Димитрина Стефанова участва пълноценно в работата на 

катедра „Връзки с обществеността” в Правно-исторически 

факултет към Югозападен университет „Неофит Рилски”.  

 

II. Оценка на научните и практическите резултати и 

приноси на представената за участие в конкурса творческа 

продукция. 
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Научните приноси на кандидата са свързани предимно с 

второто направление, – „обогатяване на съществуващите знания”. В 

трудовете на Димитрина Стефанова се съдържат интересни 

хипотези и тези. За автентичното и достоверно представяне на 

изследваната проблематика допринася анализът на информация, до 

голяма степен неизвестна за неспециалистите.   

  

III. Критични забележки и препоръки 

Естествено към разработките в една толкова динамична сфера 

могат да се отправят всевъзможни забележки, но не това е 

основното предназначение при оценката на работата на един мляд 

преподавател. Без да се опитвам да принизявам изискванията за 

избор на доцент бих искала да обърна внимание, че недостатъците 

могат да се преодолеят, но добронамереността, желанието за 

усъвършенстване и личностните качества сериозни предимства. 

Според мен Димитрина Стефанова би могла да развие своите 

проучвания по посока на проникване в дълбочина, както и 

изследването на значението на  медийното влияние върху 

човешките взаимоотношения  и на мезо- равнище. 

 

IV. Заключение 

Успешната научна, изследователска и преподавателска 

дейност на кандидата му дава основание да кандидатства в обявания 

конкурс за доцент в Югозападен университет „Неофит Рилски”. 

Убедена съм, че Димитрина Стефанова е постигнала 

необходимото ниво в теоретичен,  практико-приложен и 

образователен план и препоръчвам на уважаемото научно жури да я 
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избере  за академичната длъжност доцент и да предложи на 

Факултетния съвет на Правно-исторически факултет при 

Югозападен университет «Неофит Рилски» да утвърди този избор. 

 

 

16 .Х.  2011 г.      
                


