СТАНОВИЩЕ
от
ПРОФ. Д-Р АНЖЕЛИНА ЯНЕВА
Относно:
Обявен конкурс за нуждите на Департамента по спорт в ДВ, бр.
14/19.02.2016 г. за академичната длъжност ДОЦЕНТ и насочен към
Факултета по начална и предучилищна педагогика;
Област на висше образование: 1. Педагогически науки;
Професионално направление: 1.3. Педагогика на обучението по
физическо възпитание и спорт (НЕТРАДИЦИОННИ СПОРТОВЕ);
Кандидати: В конкурса участва един кандидат – ас. д-р Марина
Николаева Недкова, асистент „нетрадиционни спортове“ в катедра
„Спортни игри и планински спортове“ в Департамента по спорт в
Софийския университет.
-----------------------------ОБЩИ ДАННИ
Кандидатът ас. д-р Марина Недкова е само на 33 г., но има
дългогодишен практически опит, съчетан с научноизследователска и
преподавателска дейност. Тя е широкоспектърен специалист, развиващ
се в различни области на теорията и практиката на физическото
възпитание и спорта, с богата и разностранна преподавателска,
треньорска, организационна и научноизследователска дейност.
А)

Завършва висшето си образование в НСА през 2006 г. - „бакалавър“
със специалности: „Спортен журналист“, „Треньор по ски“, „Учител по
физическо възпитание“; а през 2009 г. – „магистър“ със специалност
„Спортен мениджмънт”.
През 2010 г. е зачислена за редовен докторант към катедра ТФВ към
НСА, а през февруари 2014 г. защитава докторат на тема „Нови подходи
за усъвършенстване на спортните занимания във висшите училища в
Република България“.
Ас. Марина Недкова прави впечатление с организаторските си
качества и със стремежа си към новото и рационалното в израстването
си като професионалист, не само в България, а и в чужбина.
През периода 2004–2009 г. е работила на различни места в
Съединените американски щати като спасител, регионален мениджър и
представител за България със следните ангажименти: подбор на кадри,
подготовка на документи за работна виза, провеждане на интервюта и
обучение на спасители и персонал, инспектиране на обекти, оформяне
на заплати и графика за работа, осъществяване на връзка с
мениджърите на обектите и ръководството на фирмата и т.н.
Докторантката владее отлично италиански и английски и добре
испански и руски език, което и помага в научноизследователската и
професионална реализация.
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Б)

УЧЕБНО-ПРЕПОДАВАТЕЛСКА ДЕЙНОСТ
Учебно-преподавателската натовареност на гл. ас. д-р Марина
Недкова е съобразена с изискванията за заемане на академическата
длъжност „доцент“.
От 2009 г. до сега се е отдала на преподавателска и треньорска
дейност в няколко висши училища и клубове: Национална спортна
академия „Васил Левски” (семинарни и практически часове по Теория и
методика на физическото възпитание (ТМФВ) към катедра ТФВ); ВТУ
"Тодор Каблешков" (фитнес, туризъм, ръгби), „Химикотехнологичен и
металургичен университет“ – София (ски, фитнес, зумба-фитнес),
Софийски университет „Св. Климент Охридски“ (фитнес и зумба-фитнес
към Департамента по спорт); управление и поддръжка на басейни и
спортни комплекси в детски градини и училища; ски учител в „Ски
училище Витоша“.
През 2014 г. д-р Недкова печели конкурс за редовен преподавател в
Софийския университет като асистент по нетрадиционни спортове в
катедра „Спортни игри и планински спортове“.
Д-р Недкова поема отговорности и инициативи, като въвежда нови
и атрактивни спортни дисциплини – зумба-фитнес, крикет. Тя
разработва 3 (три) авторски програми за обучение на студентите от СУ,
две от които са за нетрадиционни спортове – зумба-фитнес и крикет.
Интересът към тези спортове доказва необходимостта от внедряването
им в часовете по спорт на студенти от висши училища с неспортна
насоченост.
----------------------------В) НАУЧНО-ПРИЛОЖНА ДЕЙНОСТ
Участие в научно-практически конференции:
Д-р М. Недкова много активно участва с доклади в научни форуми
в България (12) и в чужбина (4).
Публикации
Научноизследователската дейност на ас. д-р Марина Недкова е
представена в шест групи публикации, като в конкурса кандидатът
участва с 25 броя, от които 1 учебно ръководство и 1 бр. монография.
Авторефератът не е представен като публикация, но би могъл да влезе в
списъка на представените публикации, макар и рецензиран, във връзка
със защитата на научно образователната степен „доктор“:
1. Монографии, книги – 1 (един) брой монография на тема
„Иновации в учебния процес по физическо възпитание и спорт във
висшите училища в Република България“ с общ обем от 122 страници;
2. Ръководство - 1 (един) брой в съавторство: „Ръководство за
обучение по крикет във висшите училища с непрофесионална
насоченост” (60 стр.);
3. Студии – 2 (два) броя;
4. Статии в научни списания в България – 2 бр.;
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5. Статии в сборници (16 бр.):
 от научни конференции в България – 12 бр.;
 от научни конференции в чужбина – 4 бр.;
6. Други – 1 бр. автореферат.
Д-р Недкова е цитирана 9 пъти, от които 4 бр. са от справка на
националната библиография на Р. България и 5 са открити и съхранени
в собствен архив.
В 9 бр. от научните публикации д-р Недкова е самостоятелен автор,
в 6 бр. е първи и в 7 бр. е втори автор в съавторски публикации.
Всичките публикации са с ISBN и ISSN и отговарят на
изискванията. Научната продукцията е в съответствие с изискванията
за заемане на академичната длъжност “доцент”, а направените
публикации са реализирани като научна продукция по направлението на
конкурса в две основни направления:
А. Физическо възпитание и спорт в образователната степен:
1. В България
 Във висшите училища (№№ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12,
13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 26);
 В СУ (№№ 1, 7, 10, 13, 14, 16, 17, 20, 21, 23, 24, 26);
 В детските градини и училища (№ 15, 19, 25)
2. В чужбина (№ 9, 17)
Б. Спортносъстезателно направление (№ 9, 10, 18)
Научните приноси в посочените направления показват задълбочени
педагогически експериментални анализи както в теоретичен аспект,
така и в практико приложен. Основните изследвания са насочени найвече в физическото възпитание и спорта в образователната система.
Авторът разглежда състоянието и перспективата за развитие на
ФВС във висшите училища, предлага организационен механизъм на
управление на физическото възпитание и спорта в образователната
система в Р. България, изследва състоянието на студентите и създава
нормативна база за физическа дееспособност, представя и въвежда
нови, нетрадиционни спортове, проучва и сравнява ФВС във висшите
училища и популярността на някои спортове в света, анализирани са
отделните страни в процеса на обучение по спорт в условията на
университетското образование и в спортносъстезателната реализация.
Особено внимание заслужава монографията (№1) на д-р Недкова,
която е с изключително научно-експериментална и практико-приложна
стойност за развитието на студентския спорт и физическото възпитание
за студентите, които не изучават спорта като специалност.
----------------------------Г) ЛИЧНИ ВПЕЧАТЛЕНИЯ
Гл ас. д-р Марина Недкова е личност и учен, търсещ и владеещ
голям брой рутинни, иновативни и съвременни методи на обучение,
организация и изследване. Д-р Недкова работи всеотдайно, прецизно и в
пълна колаборация с останалите колеги. Споделя опита и знанията си с
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другите колеги и успява да съвмести учебно-преподавателската,
научната, административната и спортносъстезателната дейност. Д-р
Недкова е изключителен специалист в няколко спортни дисциплини и
дейности в помощ на студенти, преподаватели и служители както и в
рекреационната дейност на студентите от всички курсове и
специалности в Университета.
-----------------------------Д)

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Въз основа на представените за рецензиране трудове, цялостната
академическа дейност на кандидата, както и личностните качества на
ас. д-р Марина Недкова давам положителна оценка на дейността й като
преподавател, специалист и учен.
В тази връзка и въз основа на гореизложеното, напълно убедено
предлагам на уважаемите членове на Научното жури да присъдят
академичната длъжност „ДОЦЕНТ” на ас. д-р МАРИНА НИКОЛАЕВА
НЕДКОВА, по професионално направление 1.3. Педагогика на
обучението по физическо възпитание и спорт (методика на обучението
по НЕТРАДИЦИОННИ СПОРТОВЕ), за нуждите на Департамента по
спорт при СУ „Св. Климент Охридски”.

05.08.2016 г.
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