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Югозападен университет „Неофит Рилски” 

 

 

 

 

СТАНОВИЩЕ  

от проф. д-р Васил Иванов Жечев, 
член на научно жури в конкурс за заемане на академична длъжност 

 „„ ДОЦЕНТ” по професионално направление 7.6. Спорт (баскетбол) обявен от 
ЮЗУ „Неофит Рилски” в  ДВ., бр. 57 от 14.07.2017 г. 

 

Относно:   научната, научно-приложната и професионално-академичната 
 дейност и продукция на ст. преп. д-р Жасмин Тодорова Цанкова–  

единствен кандидат в конкурса 
  

 

I. Обобщени данни за научната продукция и дейността на кандидата   

Ст. преп. д-р Жасмин Цанкова е единствен кандидат  на обявения от ЮЗУ 

“Неофит Рилски” конкурс за заемане на академичната длъжност доцент в област 
на висше образование „Здравеопазване и спорт“ с научен шифър – 7  и 

професионално направление „Спорт“ (Баскетбол) – шифър 7.6.  Д-р Цанкова 
завършва висшето си образование във ВИФ „Г. Димитров“ София през 1989 г., а 
от 1997 и в момента е преподавател в МУ София. Преди това е била на работа в 

областта на баскетбола в ОСК – „Славия“, в  БК „Кремиковци“ и в БК 

„Септември Рила Кооп“ . 

 Ст. преп. д-р Жасмин Цанкова има богат опит като състезател по 

баскетбол и като треньор. Има участия като национален състезател по баскетбол  

за  кадетки и 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. 

 За конкурса ст. преп. д-р Цанкова е представила списък от общо 30 

публикации, както следва:  дисертация ; 1 монография; 1 учебник в съавторство; 
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27-научно-методични статии, от които в международни списания – 3 бр. 

Самостоятелните публикации на д-р Цанкова са 3 бр. и в съавторство 24 броя, 

което говори  за нейните качества да работи успешно в колективи.  

 Към представената от кандидатът за доцент документация е приложена и 

справка за забелязани 22 цитирания на автора в отделни научно-методични 

списания и дисертации. 

 ІІ. Оценка на  научните резултати и приноси на кандидата и на 
неговата академична дейност   

Като цяло, на представената от кандидата за конкурса научно-теоретична и 

научно-приложна продукция може да се даде добра оценка. Това се отнася преди 

всичко за целенасочените изследвания в областта на контрола в различните 
спортове и най-вече в баскетболната игра, както и за постиженията на автора във 

методиката на обучение по баскетбол на студентите, чрез предложената и 

апробирана в практиката специализираната методика за повишаване 
ефективността на обучението по баскетбол във висшите   училища. 

Приносните моменти в научно-изследователската дейност на д-р Цанкова 
могат да бъдат обобщени в следните посоки: 

1. Обучение и контрол в баскетболната игра при студенти от 
неспециализирани по спорт висши училища 
 
� Разработена е специализирана методика за обучението по 
баскетбол на студенти, както и на нормативна база за контрол 
и оптимизиране на тяхното физическото развитие и 
специализирана работоспособност. 
 
� Изследвана е взаимовръзката между признаците за физическо 
развитие и специфичната работоспособност, като е разкрита и 
тяхната факторна структура при студенти от 
неспециализираните по спорт висши училища 

 
 

2. Състояние и контрол в баскетболната игра в други възрастови 
групи 
  
� Изследвани са личностни тенденции и зависимости в отбори по 
баскетбол и удовлетвореността на подрастващи 
баскетболистки от учебно-тренировъчния  процес в спортните 
клубове 
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� Направена е оценка на тактическата и технико-тактическата 
подготвеност на 16-18 годишни баскетболистки 

 
� Разкрити са специфични закономерности и перспективи в 
развитието на баскетбола в България.  

 

IV.Заключение:  
Цялата спортно-педагогическа дейност на кандидатката за доцент  ст. 

преп. д-р Жасмин Цанкова и най-вече извършената от нея научно-
изследователска работа  остават у мен впечатление за един напълно изграден 
преподавател и научен работник, който със своя висок професионализъм и 

компетентност, както и постиженията й като активен състезател, и не на 
последно място високото качество на нейната дългогодишна преподавателска 
работа, ми дават  основание да считам, че тя напълно заслужава да заеме 
исканата от нея академична длъжност.    

Като имам предвид всичко това, както и тематичната насоченост на 
обявения конкурс давам ПОЛОЖИТЕЛНА ОЦЕНКА за кандидатурата на ст. 

преп. д-р Жасмин Тодорова Цанкова да бъде избрана за ДОЦЕНТ в област на 
висше образование „Здравеопазване и спорт“ с научен шифър – 7  и 

професионално направление „Спорт“ (Баскетбол) – шифър 7.6. 

 

03.09. 2017г.                                               Член на журито:................................ 
Благоевград                                                                   (проф. д-р Васил Жечев) 

 

 


