
Становище 
 

От доц. Михаил Константинов Смочевски, доктор 
член на Научното жури за заемане на академична длъжност 

„ доцент” в професионално направление 7.6 Спорт специалност 
„баскетбол” за нуждите на Факултет „Обществено здраве, здравни грижи и спорт” 

към Югозападен Университет „Неофит Рилски”- Благоевград 
  

 
На конкурса за „ доцент”  в професионално направление 7.6 Спорт специалност 

баскетбол, кандидатства ст. преподавател Жасмин Цанкова, доктор.Във връзка с 
конкурса тя представи списък на научните си публикации и доклади. Представените 
научни заглавия и материали обособяват следните раздели: 

1. Монография и учебни помагала – три броя, едно от които в съавторство. 
2. Научни публикации в международни списания – три броя, две от които в 
съавторство. 

3. Научни публикации у нас самостоятелно и в съавторство – 24 броя. 
 
Кратки биографични данни и професионално развитие. 
 
Кандидатът за доцент ст.преподавател Жасмин Цанкова има богата спортна 
биография. Като млад състезател, тя прави впечатление с добрите си изяви и е 
включена в националния отбор кадети /1980 – 1982г./. Последователно и 
логично в годините тя се състезава във всички видове национални гарнитури, от 
девойки до жени. Има призови класирания на няколко европейски първенства. 
На клубно ниво, Жасмин Цанкова е двукратен републикански шампион /жени/ с 
отбора на БК „ Кремиковци” и носител на купата на България с БК „Септември 
Рила КООП”. Като треньор в БК „НСА” – София нейните успехи също са 
впечатляващи. Тя е многократен шампион с момичета във всички възрасти, от12 
годишни до девойки.  Като специалист, тя е оценена и от БФБаскетбол като в 
периода 2006 – 2009г. Жасмин Цанкова е старши треньор на национален отбор – 
кадетки и помощник треньор на националния отбор – жени до 20г. Има 
многократни участия в треньорски семинари за повишаване на професионалната 
си квалификация. Отношението си към развитието на детско юношеския спорт и 
на спортните клубове тя показва, участвайки активно в следните два проекта: 

- проект за развитие на спортните клубове за 2017г. на Министерство на 
младежта и спорта 

- програма за развитие на детско юношеския спорт 2017г. на Столична 
община 

 
Професионална дейност 
 

Професионалното развитие на преподавател Цанкова започва през 
1997г. Назначена е чрез конкурс в Медицински университет – София и в 
момента заема длъжността старши преподавател. Основни дейности и 
отговорности : 

- преподава в групи по спорт във всички факултети на МУ 
- преподава спорт на студенти от групи с английски език на МУ 
- треньор е на представителния отбор по баскетбол – жени на МУ 



- ръководител и организатор на вътрешни първенства по баскетбол на 
МУ 

- Участник в научни конференции и конгреси в страната и чужбина 
 
От представените монография, учебни помагала, статии и публикации  се 

вижда, че основните и научни търения са свързани с подобряване на 
ефективността на обучението по баскетбол със студенти от висшите училища в 
Р. България. Отношението на студентите към заниманията по баскетбол, 
физическото развитие, специфичната им работоспособност, както и тяхната 
взаимовръзка са насоки в работата на Жасмин Цанкова за подобряване именно 
на тази ефективност. 
 Успоредно с това Цанкова има редица изследвания с девически отбори на 
които е била треньор, свързани със скоростно-силовата и технико-тактическата 
подготовка, връзката между спортната подготвеност и игровата реализация на 
състезателките и не на послидно място – удовлетвореността на подрастващита 
от учебно – тренировъчния процес по баскетбол. Основните научни приноси на 
кандидата за доцент Жасмин Цанкова може да обособим в две основни 
направления: 

- работа със студенти свързана с разработване на специализирана 
методика за обучение по баскетбол. Създаване на нормативна база за 
контрол на физическото развитие, както и на специфичната 
работоспособност. 

- Работа с подрастващи баскетболистки свързана с подобряване на 
физическото им развитие и технико – тактическата им подготвеност. 

 
 

Общо заключение 
 
 Основавайки се на посочените научни приноси, педагогическата дейност 
и личните ми наблюдения от работата на старши преподавател Жасмин Цанкова, 
с пълна убеденост предлагам на членовете на уважаемото научно жури да 
присъдят на кандидата академичната длъжност „ доцент”. 
 
София  20. 10. 2017г.     С уважение: 
         Доц. Смочевски 
 


