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Югозападен университет „Неофит Рилски“ 

 

С Т А Н О В И Щ Е 

от  доц. д-р Антоанета Василева Димитрова, доктор 

катедра „Кинезитерапия и рехабилитация“, НСА „Васил Левски“, София 

член на научно жури за заемане на академичната длъжност ДОЦЕНТ 

по професионално направление 7.4 Обществено здраве 
(Кинезитерапия(Кинезитерапия при ортопедия и травматология) 
обявен от ЮЗУ „Неофит Рилски“ в ДВ бр. 100 от 15.12.2017 

 

 Гл. ас. Стаменка Митова, доктор е единствен кандидат в обявения от ЮЗУ 

“Неофит Рилски” конкурс за „доцент” (ДВ бр. 100 от 15.12.2017). От 2012 г. тя 
преподава във Факултет „Обществено здраве, здравни грижи и спорт“ 
първоначално като хоноруван преподавател, а след това като асистент и главен 
асистент в катедра „Кинезитерапия“ в ЮЗУ “Неофит Рилски”. 
 Гл. ас. Стаменка Митова, доктор провежда лекционни, семинарни и 
практически упражнения на ОКС „бакалавър” в специалност „Кинезитерапия“ по 
задължителните учебни дисциплини: КТ в ортопедия и травматология, КТ при 
вътрешни болести, масаж, адаптирана физическа активност, патокинезиология, 
както и избираеми учебни дисциплини: изправителна гимнастика и 
рефлексотерапия. Кандидатката участва в провеждането на семинарни 
упражнения на студенти от ОКС „бакалавър“ от специалност „Социални 
дейности“. Също така взима участие в изготвяне и актуализирането на 16 учебни 
програми в ОКС „бакалавър“ спец. „Кинезитерапия“ и 3 учебни програми в ОКС 

„бакалавър“ спец. „Социални дейности“. Гл. ас. Стаменка Митова, доктор оказва 
активно съдействие в разработването на 3 доклада – самооценка във връзка с 
програмна акредитация на ОКС „бакалавър“ и ОНС „доктор“ спец. 
„Кинезитерапия“. 
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 Извънаудиторната заетост на кандидатката е свързана с: ръководство на 
студенти в научноизследователската им и презентационна дейност и участие в 
научни форуми (7 броя), ръководство на студенти в проектна дейност (5 броя). 
 Научноизследователската дейност на гл. ас. Митова, доктор е на 
съвременно ниво. За участие в конкурса са  представени общо 41 труда (1 

автореферат, 1 монография, съавтор в 2 учебни ръководства, 19 научни 
публикации в страната, 18  научни публикации в чужбина като 2 от тях са в 
списания индексирани по Scopus, 7 като самостоятелен автор, 11 като първи 
автор и 19 като втори или последващ автор).  
 Актуалността и големият обем на научната продукция на гл. ас. Митова, 
доктор  намират израз в представените цитирания в наши и чуждестранни научни 
статии, монография, дисертационни трудове и дипломни работи. 
 Голямо впечатление прави участието й в 35 научни форума (19 в чужбина 
и 16 в България). В три от националните научни форуми е член на 
организационния комитет. 
 Ръководител на 1, участник в 4 научноизследователски институционални 
проекта и в 3 образователни проекта. 
 Представени са 15 сертификата от специализирани курсове за повишаване 
на квалификацията. 
 От прегледа на научноизследователската работа на кандидатката могат да 
бъдат изтъкнати следните по-съществени приноси: 
• за първи път в България:  

- Внедрена иновативна система GPS 100 за скринингови изследвания за 
постурален и плантарен анализ, която дава възможност за обективно 
установяване, проследяване и анализиране на динамиката на постуралните 
деформации при деца 7-12 г.; 
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- въвежда обоснована кинезитерапевтична програма за профилактика и 
лечение на ранни постурални нарушения в училищното физическо възпитание и 
в свободното време при деца от 9-12 г.; 
• теоретико-практически приноси: 

- обогатява кинезитерапевтичната практика по отношение на скрининг, 
диагностика и оценка на постуралния статус, както и профилактика и лечение на 
ранни деформации в гръбначния стълб, постурални нарушения и при гръбначни 
изкривявания; 
- оптимизира кинезитерапията в областта на изправителната гимнастика; 
- оптимизира училищното физическо възпитание за опазване здравето на 
децата в училищна възраст.   
 

 Предвид цялостната академична преподавателска и 

научноизследователска дейност, съществените теоретико-приложни 

приноси и организационната активност на гл. ас. Стаменка Митова, доктор, 

отговарящи напълно на изискванията на ЗРАСРБ, считам, че има всички 

основания да й бъде присъдена академичната длъжност ДОЦЕНТ по 
професионално направление 7.4. Обществено здраве (Кинезитерапия) в 

ЮЗУ “Неофит Рилски”.   

 Предлагам на членовете на Уважаемото научно жури да гласуват 
положително за този избор. 

 

 

 

 

28. 02. 2018 г.     доц. д-р Антоанета Димитрова, доктор 
София  
 


