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щатен преподавател

3. Социални, стопански и правни науки

3.5 Обществени комуникации и информационни науки

група 

пока-

затели

Показател Моля, попълнете вашите данни

А

1. Дисертационен труд за 

присъждане на 

образователна и научна 

степен "доктор" " Електронна журналистика - история, специфика, развитие", диплома № 109, 03. 01. 2012 г.

Б

2. Дисертационен труд за 

присъждане на научна 

степен "доктор на науките"

В
3. Хабилитационен труд - 

монография
4. Публикувана монография, 

която не е представена като 

основен хабилитационен 

труд

5. Публикувана книга на 

базата на защитен 

дисертационен труд за 

присъждане на 

образователна и научна 

степен "доктор" или за 

присъждане на научна 

степен "доктор на науките"

заемана длъжност:

област на висше образование:

Таблица за индивидуална оценка по ЗРАСРБ

СПИСЪК НА НАУЧНИТЕ ТРУДОВЕ

Факултет:

Департамент:

Преподавател:

Професионално направление:

Г

6. Статии и доклади, 

публикувани в научни 

издания, реферирани и 

индексирани в 

световноизвестни бази 

данни с научна информация



_ Филипова, Р._ Децата като читатели, слушатели, зрители и потребители. Год. НБУ, Департамент 

„Масови комуникации“, 2007, 9 с. (електронен носител – 23 998 знака ), ISSN 1310-8670, достъпно на 

http://ebox.nbu.bg/mk07/doc/Ralitsa_Filipova.htm

_Филипова, Р. _Изобретенията, които промениха света на медиите. Год. НБУ, Департамент „Масови 

комуникации“. Т ..., 2008, 13 с.( електронен носител – 38 647 знака), ISSN 1310-8670, достъпно на 

http://ebox.nbu.bg/masovi_komunikacii/sk3_1.html

_Филипова, Р. _Организационни и професионални модели. Организационни модели – на свободния 

пазар, на обществената отговорност, авторитарен модел. Год. НБУ, Департамент „Масови 

комуникации“, 2009 г., 21 с., (електронен носител – 76 379 знака), ISSN 1310-8670, достъпно на 

http://ebox.nbu.bg/mas_com10/view_lesson.php?id=82#top

_Филипова, Р. _Развитието на радиото като медия. Год. НБУ, Департамент „Масови комуникации“.  , 

2010 г. 35 с. ( електронен носител – 77 086 знака), ISSN 1310-8670, достъпно на

http://ebox.nbu.bg/mk10/index2.php?id=ne2/b/3.%20Ralica_Filipova_red.htm

8. Студии, публикувани в 

научни издания, 

реферирани и индексирани 

в световноизвестни бази 

данни с научна информация

10. Публикувана глава от 

колективна монография

11. Цитирания или рецензии 

в научни издания, 

реферирани и индексирани 

в световноизвестни бази 

данни с научна информация 

или в монографии и 

колективни томове

12. Цитирания в монографии 

и колективни томове с 

научно рецензиране

9. Студии, публикувани в 

нереферирани списания с 

научно рецензиране или 

публикувани в редактирани 

колективни томове

7. Статии и доклади, 

публикувани в 

нереферирани списания с 

научно рецензиране или 

публикувани в редактирани 

колективни томове

Г

Д



14. Придобита научна 

степен "доктор на науките"

15. Ръководство на 

успешно защитил 

докторант (n е броят 

съръководители на 

съответния докторант)

13. Цитирания или 

рецензии в 

нереферирани списания с 

научно рецензиране

16. Участие в национален 

научен или образователен 

проект

17. Участие в международен 

научен или образователен 

проект

Е

19. Ръководство на 

международен научен или 

образователен проект

20. Публикуван 

университетски учебник или 

учебник, който се използва в 

училищната мрежа

18.  Ръководство на 

национален научен или 

образователен проект

Д



22. Наличие на 

изследователска или 

творческа програма

Творческа програма за:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

1. Създаване на студентско телевизионно предаване в РТВЦ; 

2. Усъвършенстване чрез различни стажове и практики на  практическите умения на студентите в областта на тв 

майсторството. 

3.Програма за развитие на курс "Медийна грамотност", "Обществото в кадър", "Специфика на телевизията и тв 

журналистиката". 

4.Създаване на школа за репортерси към РТЦ -НБУ.

23. Членство в национални 

и/или международни 

организации и асоциации в 

съответното професионално 

направление

Член на:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

1. Съюза на българските журналисти;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

2. Член на Съюза на филмовите дейци в България

24. Научни публикации, 

различни от представените 

при завършването на 

докторатурата  (само за  АД 

"главен асистент" и  АД 

"доцент")

25. Участие в 

изследователски или 

творчески проект извън 

посочените в показатели 17 

и 18. Отнася се само за 

академична длъжност 

"професор"

26. Приложени в практиката 

резултати от научни 

изследвания и други 

продукти на 

интелектуалната 

собственост и/или 

създадени произведения на 

изкуството с международно 

признание 

Разработка и създаване на авторски предавания за БНТ: "Лексикон", "Дневникът", "Дневникът 2+1", " 13+", 

"Бърколино", "Милион и две усмивки";

Авторски   документални филми: "Дрога" 1 ,2, 3 част, "Малките родители", "Не пресичай кльона", "Подлезът или 

молитва към св. Стилиян", "Ден шести".

Авторски игрален филм, копродукция между БНТ и ЕСРТ - "Моля те, Нептуне".

Авторски книги с практическа насоченост към тийнеджърите и техните родители, изведени от предаванията 

"Дневникът" и "Дневникът 2+1": "Тийнейджърски дневник" 1 и 2 - ра част, издателство "Еднорог", 2001, 2002 г., 

"Тийнеджърски дневник" - част 3 - та, издателство "Соффтрейд", 2007 г.;

Първото в България практическо помагало за деца с дислексия "Тити рисува букви" 1 и 2 - ра част, издателство 

"Еднорог" 2019 , 2021 г.                                                                                                                                                                                                                                                                             

Ж

Е

21. Публикувано 

университетско учебно 

пособие или учебно 

пособие, което се използва в 

училищната мрежа



27. Участие в 

борда/управителния съвет 

на национални и/или 

международни организации 

и асоциации в съответното 

професионално 

направление

28. Превод на 

научен/публицистичен труд 

или голяма художествена 

творба на български език

29.  Водени публични 

лекции от името на НБУ по 

покана на ВУ или престижни 

национални/международни 

организации (или по покана 

на НБУ - за външни 

кандидати)

Участие като хоноруван преподавател в НБУ и журналист в следните проекти:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

1. "Достъп до култура за всички граждани", СГО 2020 -2022 г., работна група „Публични институции“;                                                                                                                                                                                                                                             

2. Проект по Програма Интеррег „Дунав“ на тема „Media Literacy Observatory for Active Citizenship and Sustainable 

Democracy“  MELIA, 

Observatory DTP 657. 21 -23 г.

30. Иницииране/активно 

участие в създаването на 

успешно стартирала нова 

програма

31. Участие в 

усъвършенстване на 

програма и развитие на 

курсове към програми

Създадени и успешно реализирани нови курсове в Бакалавърска програма "Журналистика":                                                                                                                                                                                                                                                 

1.PMCB 101 "Медийна грамотност";                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

2. PRNB005 "Разбиране на медийните послания" -  стартирали 2009/ 2013 години.                                                                                                                                                                                                                                                                            

3.COMB 501"Телевизионно майсторство", стартирал 2010/ 2011 г.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

Участие в развитието на курсове:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

1.JRNB001  "Практиката на СМК",                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

2. JRNB013"Специфика на СМК";                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

3. COMM171 Проект: "Аудиовизуални медийни услуги".                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

4.PMCB 104 "Обществото в кадър". пролетен семестър 20/21 г.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

5. PMCB 101 "Медийна грамотност";                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

6. PRNB005 "Разбиране на медийните послания";                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

7.COMB 501"Телевизионно майсторство;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

8.NJRN 802 "Специфика на телевизията и тв журналистиката";

Ж



32. Организиране и 

провеждане на научна 

школа, общоуниверситетски 

научен семинар, научна 

конференция, научен 

конгрес, творчески фестивал 

в НБУ (или по покана на НБУ - 

за външни кандидати)

Член на екип по организиране и провеждане на пролетни и есенни конференции на департамент "Медии и 

комуникация", 2008 , 2009 , 2010 г.

33. Създаване и развитие на 

научен/творчески колектив 

или на научна/творческа 

школа

Създаване на Школа за репортери -студенти от НБУ в БНТ в периода - 2015 до 2019г.

34. Доказани 

професионални приложни 

умения в съответната научна 

област и професионално 

направление

Специална награда "Телевизионни пространства" за съвременно визуално решение на предаването "13+" , БНТ от 

Фестивал на телевизионни и радио програми за европейския път на България, Русе 12 -15 ноември 2008 г.

35. Средна оценка от 

анкетите за 

удовлетвореност на 

студентите от курс и 

преподавател над 4,00

4, 47

36. Авторски учебни 

материали за поне един 

курс в книжен вид и/или в 

"Moodle НБУ"

В "Мудъл"  - НБУ авторски учебни материали за:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

1. PMCB 101 "Медийна грамотност";                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

2. NJRN 516 "Телевизионно майсторство";                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

3. NJRN 802 "Специфика на телевизията и телевизионната журналистика";

37. Съвместна работа със 

студенти в изследоватлски 

и/или творчески проекти

38. Ръководство/рецензии 

на успешно защитили 

дипломанти или участие в 

комисии за държавни 

изпити

За периода 2008 -2021 г.:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

1 .Научни ръководства на бакалавърски тези - 12;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

2. Рецензии на бакалавърски тези - 58

39. Осигурени практики 

и/или стажове на студенти 

(удостоверява се от 

ръководителя на 

департамент)

Създадени и проведени стажове в БНТ в периода 2012 -2020 г. За студенти от Бакалавърска програма 

"Журналистика".

Ж

З 



40. Осигурено участие на 

студенти в творчески изяви 

извън НБУ, национални и 

международни 

състезания/олимпиади, 

национални и 

международни научни 

форуми

Подсигурена работа на студенти от Бакалавърска програма "Журналистика" в предаването на БНТ "Милион и две 

усмивки" като съсценаристи, репортери, организатори на терен в периода 2016 -2018 г.

41. Преподаване в курсове 

на чужд език
42. Участие  като обучаем в 

програмата за обучение на 

преподавателския и 

административния състав на 

НБУ

1. Участие в обучителни семинари, организирани от Центъра за подкрепа на студенти със СОП - НБУ, пролетен 

семестър 20 -21 г.                                                                                                                                                                                                                                    

2. Студент в МП "Артистични психосоциални практики и психодрама" - НБУ

43.  Участие като обучител в 

програмата за обучение на 

преподавателския и 

административния състав на 

НБУ

44. Изпълнение на 

академичните задължения: 

редовно участие в 

заседанията на 

департаментния/програмни

я съвет, спазване на 

приемното време, редовно 

провеждане на учебните 

занятия

1. Редовно участие като член на Програмния съвет на Департамент "Медии и комуникация" като представител от 

практиката до 2020 г. 

2. Редовно провеждане на учебните заниятия;

45. Участие/ръководство на 

проект, по който са 

привлечени външни 

средства и/или студенти в 

НБУ
46. Участие в комисии към 

факултетите
47. Участие в Програмен 

съвет, Факултетен съвет 

и/или Академичен съвет

Член на Разширения  Програмен съвет на Департамент "Медии и комуникация" като външен представител на 

професионалната гилдия.

48. Участие в академичната 

администрация на НБУ

49. Няма наказания по КТ Не

З 

И 



ДАТА:


