СТАНОВИЩЕ
по дисертация за присъждане на образователна и научна степен „Доктор” на
Евелина Антонова Христова с тема: “Вътрешноорганизационни комуникации в
България и политика на Европейския съюз”
Докторантът е към Департамент „Масови комуникации” на НБУ,
с научен ръководител проф. Толя Стоицова, д.пс.н.

Представената за защита пред научно жури дисертационна работа е
посветена на една не добре изучена тема от гледна точка на връзките с
обществеността, а именно тази за характера и ролята на вътрешно
организационните комуникации в контекста на политиките на Европейския
съюз. Докторантката си поставя поне три различни цели, добре обвързани
логически помежду си: да направи обстоен преглед на научната литература
по проблемите на вътрешните комуникации в организационното развитие; да
свърже тази проблематика с документи (директиви), изразяващи политиките
на ЕС в това отношение и чрез резултатите на собствено емпирично
изследване да подкрепи основната си теза за това, че вътрешните
комуникации

са

съществен

динамично

променящ

се

фактор

в

общоевропейското пространство, което от своя страна е също така в процес
на еволюция и развитие.
Веднага искам да подчертая, че докторант Евелина Христова постига
много успешно и трите цели. Така, първа, втора и трета част представляват
обзор и анализ на най-значимите теоретични модели и практики в областта
на вътрешните комуникации, както и политиките, свързани с тях в
Европейския съюз. Това, което е още по-ценно в дисертацията, и което я
прави особено полезна за практиката, е извършеното емпирично изследване.
Приложеният онлайн въпросник проучва мнението на професионални ПРспециалисти, работещи в практиката у нас, по конкретни проблеми на
същността, функционирането и ролята на вътрешните комуникации за

развитието на организациите. Проведените структурирани интервюта с топ
мениджъри

целят

да

верифицират

значимостта

на

вътрешно-

организационните комуникации от друга гледна точка, а именно – от
управленска. Резултатите и интерпретацията са представени научно
издържано в заключителната четвърта част дисертацията.
Способността на докторанта да анализира на теоретично равнище
литература по определени проблеми, както и да прилага научни методи на
изследване

и

обработка

на

данните,

ме

убеждава

категорично

в

изследователските качества на Евелина Христова
В

заключение,

като

имам

предвид

приносните

моменти

в

дисертационен труд „Вътрешно-организационни комуникации в България и
политики на Европейския съюз”, които напълно приемам, неговото
разработване на професионално равнище и качествата на докторанта,
убедено предлагам на научното жури да присъди степента „Доктор” на
Евелина Антонова Христова с висока оценка.
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Член на научното жури:
Проф. д-р Минка Златева
ФЖМК, СУ „Св. Кл. Охридски”

