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Югозападен университет  „Неофит Рилски” Благоевград 
 

СТАНОВИЩЕ 
    

от доц. д-р Атанас  Ангелов Георгиев,  член на научно жури в конкурс 
за заемане на академична длъжност „ДОЦЕНТ” обявен от ЮЗУ в ДВ. 

бр.32 от 27. 04. 2010 г. 
 
Относно: научната, научно-приложната и професионално-
академичната дейност и продукция, представена от главен асистент,  
доктор Евгени Асенов Кавдански участник в конкурса.  
 

I. Обща оценка на кандидата.  

Професионалното и сериозното отношение на Евгени Кавдански към  

работата му от 1978 г.  до сега го  утвърждава като много добър 

преподавател и спортен педагог в университета. В тази своя дейност,  в 

учебните часове  по подвижни игри, теория и методика на физическо 

възпитание, педагогическа практика, хоспитиране, ски, плуване, както и 

като треньор по лека атлетика, хандбал и тенис, главен асистент Кавдански 

с много умение и вещина успяваше да мотивира студентите за изпълнение 

на поставените цели и задачи. Негови състезатели спечелиха и медали от 

Студентските игри. Може да се твърди, че за много добрата подготовка на 

завършилите Университета наши студенти по специалност „Педагогика на 

обучението по физическо възпитание определено  заслуга има и главен 

асистент Кавдански. 

Своите научни търсения, Евгени  Кавдански логично започва в 

изследване на натоварването в урока по физическо възпитание в 

предучилищната и началната училищна възраст заедно с колегите от 

катедра „ТМФВ” през 1980 г. Основно неговите научни публикации са по 

проблемите на училищното физическо възпитание, подвижните игри като 

средство за двигателно обучение. Определен интерес в неговата научно- 

изследователска работа са изследванията,  по тестовете „Еврофит” като 
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нормативи за физическа годност, както и изследванията на двигателните 

възможности на възрастни лица, което представлява интерес и за 

геронтологията. От особено значение са резултатите  в неговото 

изследване  „Многофункционалност на подвижната игра в началното 

училище”, които са с теоретичен и приложен характер. С най-висока 

стойност е монографията на доктор Кавдански, където той е успял да 

покаже своите творчески и изследователски намерения по отношение на 

многофункционалните възможности на подвижните игри. 

 Общо главен асистент Кавдански е представил 40 свои публикации, 

от които 10 са самостоятелна негова изява. Почти всички са по тематиката 

на обявения конкурс.  Повечето публикации са в реномирани научни 

издания, между които и най-реномираното българско  научно списание по 

тази проблематика „Спорт и наука”.  

 Като доказателство за неговата много добра педагогическа и научно- 

изследователска дейност е и успешното ръководство на 19 дипломанти, 

както и положителните атестации на Кавдански. Подготвил е и 1 

лекционен курс, 2 семинарни и 13 практически упражнения. Има 

самостоятелно учебно ръководство и три такива в съавторство, както и е 

съавтор на учебник. Или може да се каже, че той отговаря на всички 

законови изисквания за заемане на академичната длъжност „доцент” 

II. Оценка на научните и практически резултати и приноси на 

представената за участие в конкурса творческа продукция. 

 Главен асистент Кавдански е успял да разкрие най-важните и 

основни характеристики на подвижните игри като специфичен вид 

двигателна активност и възможностите за използването им като средство, 

форма за организация и метод в образователния процес в часовете по 

физическо възпитание и спорт в училище. 

 Иновационен характер имат предложената структура на  модел на 

обучение с подвижни игри. Авторовото виждане е теоретично и 




