СТАНОВИЩЕ
Относно: дългосрочна атестация на гл. ас. д-р Стойко Илиев Петков за
присъждане на академична длъжност доцент, област на висше образование 3. Социални
науки, професионално направление 3.5. Обществени комуникации и информационни
науки
от проф. д-р Росен Костадинов Стоянов
Нов български университет
13 август, 2018 година
Спецификата на конкурса предполага придобиването на академична длъжност
„доцент”

в

професионално

направление

3.5.

Обществени

комуникации

и

информационни науки. Конкурсът е обявен за нуждите на департамент Масови
комуникации, Нов български университет.
Публикациите на гл. ас. д-р Стойко Илиев Петков са в областта на научните му
интереси – анализ на дигиталните формати и конвергенцията на конвенционалните
медии в интернет и дигитална среда.
В изследователската си дейност гл. ас. д-р Стойко Петков проявява стремеж към
систематизиране на практическия опит с теоретичното осмисляне, анализ и прогнози.
Друга отличителна черта в неговата работа е успешното формулиране на методи и
модели и прилагането на нови техники в оптимизирането на процесите в
комуникационната среда, образователния процес и междукултурната комуникация.
I. Преценка на монографичното изследване – хабилитационен труд „Аудиовизията. Производство, разпространение, показване“.
1. Намирам монографичното изследване за актуално, с практико-приложна
стойност, дори и с известен интердисциплинарно по своя характер, което се явява и
едно от съществените му предимства.
2. Този труд е единен резултат от задълбочено познание на редица научни
полета и тяхното изследване, но също така представлява и следствие на сериозен
практически опит.
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3. Проблематиката на монографичното изследване категорично съответства на
предмета на конкурса.
II. Изследователска (творческа) дейност и резултати.
Срок на дългосрочната атестация – 2012-2017. През периода кандидатът е
реализирал 13 публикации на български език. Публикациите са в реферирани и
рецензирани издания. През същия период е публикуван и основния за настоящата
процедура текст – „Аудио-визията. Производство, разпространение, показване“
(2017 г.).
Гл. ас. д-р Стойко Петков е преподавател в НБУ от 2001 г. От 2017 досега е
директор на програмния съвет на департамент Масови комуникации, НБУ, член на
департаментния съвет. От 2012 г. е главен асистент в Бакалавърски факултет на НБУ.
За периода 2012-2017 има издадена и още една монография – „Творческият
триъгълник (продуцент, сценарист, режисьор)“ (2013 г.). Колегата д-р Петков е и
Еразъм координатор за департамент Масови комуникации. Работи активно с Еразъмстуденти (изходяща и входяща мобилност), а в периода 2016-2017 е функционален
експерт по проект Студентски практики.
III. Учебна и преподавателска дейност.
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 Стойко Петков има необходимата
преподавателска натовареност за заемането на академичната длъжност „доцент“. През
периода на дългосрочна атестация е автор на множество аудиторни и извънаудиторни
курсове, както и е участвал активно в разработването на бакалавърски и магистърски
програми както на български така и на английски език. Общият хорариум за
последните пет години е изпълняван или надхвърлян по норма. Ползва активно
информационните системи e-teacher и Moodle. Активен участник на научни и
университетски форуми.
Анкетните проучвания със студентите за качеството на преподавателската
дейност на гл. ас. д-р Стойко Петков са отлични.
IV. Административна и обществена дейност.
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В периода от 2011 до 2017 година колегата Петков е програмен директор и
програмен консултант в департамент Масови комуникации, а в момента е директор на
програмен съвет към департамента.
Участие в организационния екип на независимата конференция TEDxNBU по
модела на TED през 2011 г.
V. Лични впечатления от кандидата (ако има такива).
Коректен, професионален и етичен колега и преподавател с изразени умения за
междукултурна комуникация.
VI. Мнения, препоръки и бележки по дейността и постиженията на
кандидата.
Публикуване на статии и студии на английски език.
Продължаване на работата по заявения проект Изследователска работа по
работна тема „Видео революцията на мрежовите медии“.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ.
Убеден съм, че с избора на гл. ас. д-р Стойко Петков колегите от департамент
Масови комуникации ще могат да разчитат на преподавател и експерт с трайни
интереси в заявената професионална и научна област, който ще допринесе за
отстояването на високата професионална компетентност на членовете на департамента
и неговия академичен авторитет.
Вземайки предвид посочените дотук обстоятелства, давам положителна оценка
на кандидата гл. ас. д-р Стойко Петков за заемането на академичната длъжност
„доцент“

в

професионално

направление

3.5.

Обществени

комуникации

и

информационни науки.

13.08.2018 г.

С уважение:......................................
(проф. д-р Росен К. Стоянов)
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