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СТАНОВИЩЕ 

Относно: докторска дисертация на докторант Гергана Джелепска за присъждане 

на образователна и научна степен доктор, област на висше образование 3. Социални, 

стопански и правни науки, професионално направление 3.3. Политически науки. 

от доц. д-р Росен Костадинов Стоянов 

Нов български университет 

24 юли, 2015 година 

 

1. Обща характеристика на представения дисертационен труд. 

Дисертация на Гергана Владимирова Джелепска на тема „Управление на репутация на 

нация в процес на социална промяна и медиата като инструмент за успешното й 

прилагане“ е с общ обем 228 страници. Представеният за защита текст отговаря на 

формалните изисквания в съдържателно отношение. Представен е и автореферат, 

представящ коректно и цялостно дисертацията, приносните моменти и основните 

изводи при доказване на тезата на докторант Джелепска. Публикациите по темата на 

доктората допълват впечатлението за предварително апробирана теза и 

изследователски подход. 

 

2. Оценка на получените научни и научно-приложни резултати. 

Представеният труд е задълбочено изследване, представляващо оригиналност в 

подхода, но и достигащо до съществени приносни моменти от теоретичен и приложен 

характер.  

Изследването е авторско, коректно и съвестно проведено. Постигнатите обобщения, 

изводи и интерпретации за достатъчно значими за нивото, за което текстът е 

представен за защита.  

 

3. Оценка на научните и научно-приложни приноси. 

Приемам заявените приносни моменти, не само като научен ръководител на докторант 

Джелепска, но и като специалист в заявената изследователска област. 

 

4. Оценка на автореферата 

Авторефератът отразява съдържанието на дисертацията, като съдържа в себе си 

необходимата информация и акценти от проведеното изследване. 
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5. Заключение  

Представеният за защита дисертационен труд на Гергана Джелепска 

представлява авторски научен текст, съдържащ достатъчен набор от анализи, приносни 

моменти и изводи, доказващи научните и интерпретативни възможности на докторант 

Джелепска.  

 

Уважаеми членове на научното жури, с настоящото заявявам съгласието си и ви 

предлагам на Гергана Джелепска да бъде присъдена научната и образователна степен 

„доктор“ по научната специалност „Политология” в професионално направление 3.3. 

Политически науки. 

 

 

 

24.08.2015 г.    С уважение:...................................... 

(доц. д-р Росен К. Стоянов) 


