
РЕЦЕНЗИЯ 

 

от проф. Милена Величкова Алексиева, д-р 

член на научното жури 

по конкурса за заемане на академичната длъжност „доцент”, 
заповед 1778/30.08.2017г.,  

Югозападен университет „Неофит Рилски” 

   Факултет „Обществено здраве, здравни грижи и спорт“ 
 

Област на висше образование: 7. Здравеопазване и спорт 
Професионално направление: 7.6. Спорт/Баскетбол 
Катедра: Спорт 
Кандидат: ст. преп. д-р Жасмин Цанкова 

 

1. Данни за конкурса 

 

 Конкурсът за академичната длъжност „доцент” е обявен в съответствие 
с нормативните документи в ДВ, 57 от 14.07.2017 г. Единствен кандидат в 
конкурса е ст. преп. д-р Жасмин Цанкова, която отговаря на изискванията по 
смисъла на чл. 24 от ЗРАС в Република България, Правилника за прилагане на 
ЗРАС в Република България, Правилника на Югозападен университет „Неофит 
Рилски”за условията и реда за придобиване на научни степени и заемане на 
академични длъжности. Не забелязах нарушения по процедуратапо конкурса. 

 

 

 



 

2. Данни за кандидата 

 

 Жасмин Тодорова Цанкова е родена на 28.01.1965 г., през 1989 г. 
завършва ВИФ  “Георги Димитров“  сега  НСА  “Васил Левски“ – Учител по 
физическо възпитание и Треньор по баскетбол. 

 В богатата си състезателна кариера  има участия в три европейски 

първенства за девойки през 1982, 1983, 1984 г., съответно 4-то, 5-то и 6-то 
място. Тя е била също така и помощник-треньор на националния отбор – жени 

до 20 г., треньор на националния отбор кадетки, треньор на отбори момичета в 
БК „ НСА“ гр. София. 

 От 1997 г. заема длъжност „преподавател” Медицински университет – 

София, ЦЕОФВС. В периода 1992 – 1996 г. е състезател в БК “Кремиковци“ и 

БК  “Септември Рила Кооп”, а преди това работи като инструктор по баскетбол 
в ОСК  “Славия”.  

 През 2008 г. получава  образователна и научна степен „доктор“  по 
научната специалност „Теория и методика на физическото възпитание и 

спортната тренировка (вкл. методика на ЛФК), шифър 05.07.05. с тема на 
дисертационния труд: „Влияние на специализирана методика върху 
ефективността на обучението по баскетбол във висшите училища в Р 

България”. 
 Жасмин Тодорова Цанкова съчетава компетенциите на университетски 

преподавател, състезател, треньор и инструктор по баскетбол, което е в 
основата на постигнатите добри резултати както в научното израстване, така в 
дейностите по линия на обществените и спортни организации, а също и в 
студентския спорт. С участията си в международни треньорски семинари, в 



научни конференции и конгреси в страната и в чужбина непрекъснато 
повишава своята професионална квалификация. 

 Административният опит и обществената дейност на кандидата се 
изразяват в участие в проекти и инициативи в различни области – 

международни, национални и вътрешноуниверситетски. Жасмин Тодорова 
Цанкова  владее английски и руски език писмено и говоримо, което ѝ дава 
възможност да участва в международни проекти. 

 Обявеният конкурс за доцент съответства на комплексната 
преподавателска активност на ст. преп. д-р Жасмин Цанкова. 

 

3. Описание на научните трудове  
 

 Кандидатът за академичната длъжност „доцент“ ст. преп. д-р Жасмин 

Цанкова е активен автор, като научните ѝ интереси са насочени предимно към 

методиката на обучение по баскетбол при студенти, както и на проблема за 
контрола в различните спортове и в частност - в баскетболната игра. 

 За участието си в конкурса за „доцент“ ст. преп. д-р Жасмин Цанкова 
посочва 27 заглавия в утвърдени спортологични списания, в които е 
самостоятелен автор (3 бр.) или съавтор (24 бр.), като три от тях са 
публикувани в чужбина. Шестнадесет от статиите в българския печат са 
издадени в тясно специализираното и реномирано списание „Спорт и наука”. 

 Самостоятелен автор е на монография (1 бр.) „Методика за обучение по 
баскетбол във висшите училища“ с обем от 128 стр., в съавторство е 
представения учебник „Контрол на физическата подготвеност в спортовете 
баскетбол, волейбол, хандбал и футбол“ с обем от 109 стр. 

Специален акцент в научните разработки на кандидата според мен е 
монографичният труд, който е представен в пет раздела. В него е разработена 



е специализирана методика за обучение по баскетбол, отговаряща на новите 
образователни изисквания и нуждите на висшето образование. Предложени са 
тематични планове за заниманията по баскетбол на студентите от свободно 
избираемите модули. На базата на проведени изследвания е изготвена 
нормативна база за контрол и оптимизиране на физическото развитие и 

специфичната работоспособност на студентите от профилираните групи по 
баскетбол във висшите училища в Р България. Приносен момент са 
методически указания за използване на нормативната база за контрол на 
учебния процес по баскетбол във висшите училища. 

 В представените научни публикации се съдържат следните по-важни 

приносни моменти с научен и практико-приложен характер, които отбелязвам: 

1. Апробирана и внедрена в практиката е специализирана 
методика за обучение по баскетбол, отговаряща на новите образователни 

изисквания и нуждите на висшите училища. 
2. Разработена е нормативна база за контрол и оптимизиране на 

физическото развитие и специфичната работоспособност на студентите от 
профилираните групи по баскетбол във висшите училища. 

3. Формулирани са основните зависимости между признаците на 
физическото развитие и специфичната работоспособност при студентки от 
неспециализиранитепо спорт висши училища. 

4. Установена е връзката между спортната подготвеност и 

игровата реализация на състезателки по баскетбол от национален отбор 
кадетки и национален отбор (20-годишни). 

5. Разкрита е факторната структура на физическото развитие и 

специфичната работоспособност при студентки от неспециализираните висши 

училища. 



6. Направена е оценка на технико-тактическата подготвеност на 
16-18-годишни баскетболистки 

7. Разкрити са особеностите на мотивацията на студентите към 

заниманията по баскетбол във висшите училища. 
8. Изследвано е отношението на преподавателите във ВУЗ за 

съществуващата система за контрол и оценка на заниманията  по баскетбол. 
9. Изследвани са личностни тенденции и зависимости в отбори по 

баскетбол и удовлетвореността на подрастващи баскетболистки от учебно-
тренировъчния  процес в спортните клубове. 

10. Очертани са перспективите за развитие на баскетбола в 
България. 

 Необходимо е специално да се отбележи, че представените научни 

трудове са написани на много добър език и стил, онагледени са според 
изискванията за такъв тип разработки, което е още едно доказателство за 
качеството на научната продукция на кандидата за доцент. Справката за 
цитиранията (22 на брой) е напълно коректна. 

 

4. Препоръки към кандидата 

 

 Постигнати са значими резултати в учебно-методическата и научно 
изследователската дейност, които ст. преп. д-р Жасмин Цанкова трябва да 
сподели със студентите и международната научна общност под формата на 
публикации с импактфактор, което ще придава още по цялостен облик на 
нейните интензивни преподавателски и научни активитети. 

 

5. Преподавателска работа 

 



 Ст. преп. д-р Жасмин Тодорова Цанкова преподава в групи по спорт във 
всички факултети на Медицински университет – гр. София, както и на 
студенти от  групи с английски език на МУ. Треньор е на представителния 
отбор по баскетбол – жени на Медицински университет – гр. София. 
 

6. Заключение 
 

 Ст. преп. д-р Жасмин Тодорова Цанкова притежава безспорно в процес 
на развитие положителна образователна, педагогическа и научна подготовка. 
Ползва се с професионален авторитет и уважение сред специалистите в 
областта на спорта и в частност – на баскетбола. Във всички аспекти на своята 
работа проявява необходимата отговорност, добронамереност и гъвкавост при 

използването съвременни подходи за мотивиране на обучаемите и 

сътрудничество с колегите. 
 Считам, че качеството и съдържанието на представените научни трудове 

от кандидата ст. преп. д-р Жасмин Тодорова Цанкова в съчетание с нейната 
преподавателска дейност и практика като треньор и инструктор по баскетбол 
напълно отговарят на критериите, изискванията и условията за заемане на 
академичната длъжност „доцент“ по обявения конкурс. 

 

 На това основание давам своята положителна оценка и предлагам на 
уважаемото научно жури да присъди на ст. преп. д-р Жасмин Тодорова 
Цанкова академичната длъжност “ доцент”  в област на образование 
„Здравеопазване и спорт“ с научен шифър – 7  и професионално направление 
„Спорт“ (Баскетбол) – шифър 7.6. 

 

21.010.2017 г.                             Член на журито:................................ 



В. Търново                                               (проф. д-р Милена Алексиева) 
 


