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-----------------------------За конкурса гл. ас. д-р Филип Шабански е представил необходимите
документи, прецизно описани и прегледно подредени, съгласно изискванията
на Закона за развитие на академичния състав и Правилника на СУ „Св.
Климент Охридски” за неговото прилагане.
-----------------------------А) ОБЩИ ДАННИ:
Гл. ас. д-р Филип Кръстев Шабански е роден през 1959 г. в гр. София,
женен с две деца.
Образователна и квалификационна дейност
Кандидатът завършва средно образование със златен медал за отличен
успех и две висше образования във Висшия институт по икономика, сега

УНСС и Висшия институт по физкултура (ВИФ), сега Национална спортна
академия (НСА) „В. Левски”, съответно през 1985 и 1993 г.
Гл. ас. д-р Шабански владее руски и английски език и има много добри
компютърни умения.
Спортно-състезателна и съдийска дейност
Като състезател гл. ас. д-р Шабански е многократен републикански
шампион на България за всички възрастови групи и национален състезател
по фехтовка, а в периода 1981-1994 г. е включен в подготовката за
Олимпийските игри. Той е съдия – републиканска категория, носител на
първи награди от международни турнири и майстор на спорта по фехтовка.
Професионална дейност
Кандидатът има 28 години преподавателски стаж в Департамента по
спорт, СУ „Св. Климент Охридски“, като хоноруван и щатен преподавател по
фехтовка. През времето е бил треньор на националния отбор и главен
секретар на „Българската федерация по фехтовка".
От учебната 2015/2016 г. гл. ас. д-р Шабански преподава в
специалността „Физическо възпитание и спорт” във ФНПП.
Като треньор на представителния отбор на Университета е награден
като най-добър треньор на Софийския университет за 2002 година.
Обществена дейност
Гл. ас. д-р Шабански участва активно в организационната и
рекреативна дейност на Департамента по спорт. Той работи в различни
комисии: дългогодишен член на Управителния съвет на АУС „Академик”,
член на организационния комитет на международните научни конференции
на Софийския университет.
Гл. ас. д-р Шабански е отговорен, отзивчив, толерантен колега и
личност, уважавана от спортната и академическата общност.
------------------------------
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Б) УЧЕБНО-ПРЕПОДАВАТЕЛСКА ДЕЙНОСТ
Учебно-преподавателската натовареност на гл. ас. д-р Филип
Шабански включва лекции и упражнения, съобразно ЗВО и изискванията на
Департамента по спорт.
-----------------------------В) НАУЧНО-ПРИЛОЖНА ДЕЙНОСТ
Кандидатът Шабански през 2014 г. защитава докторска степен и е
удостоен с ОНС „доктор” по направление 3.8 Икономика (Икономика и
управление по отрасли – Туризъм) към катедра „Икономика и управление по
отрасли“ при Стопанския факултет на СУ „Св. Климент Охридски“ на тема:
“Усъвършенстване на спортния туризъм чрез ситуиране на спортните
събития към туристическата дестинация”. Темата на докторската разработка
е публикувана и представена чрез автореферата, участващ в общия брой
публикации на кандидата за участие в конкурса.
Публикационна дейност
Научноизследователската дейност на гл. ас. д-р Шабански е
представена в 34 броя публикации, разпределени в пет групи:
 І група – “Монографии“ – 3 бр.
 ІІ група – “Студии“ – 4 бр.
 ІІІ група – “Статии в научни списания“ – 4 бр.
 ІV група – “Доклади в сборници от научни конференции“ – 22 бр.
 V група – “Автореферат“ – 1 бр.
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В 33 бр. от научните публикации гл. ас. д-р Шабански е самостоятелен
автор, а в 1 бр. е водещ автор, от тях 4 бр. са на английски и 4 бр. – на руски
език.
Научните интереси на кандидата са в две основни направления:
 Теория и методика на организация и обучение по физическото
възпитание и спорт, вкл. спорта фехтовка.
 Проблеми и развитие на спортния туризъм по време на
организиране на туристически дестинации.
В първо направление, по отношение на Теорията и методиката на
ФВС, кандидатът изследва проблемите и дава решения, които са:
1) В помощ на студенти, обучаващи се за учители по ФВС
(публикации с №№ III. 5, 12, 13, 15, 20, 21, 19, 24, 23, 16, 17, 11; IV. 11, 16, 19,
21, 23). Научните публикации в това направление изследват теорията и
методиката на ФВС, формите, организацията, методиката, педагогическите,
възрастовите и функционални възможности и особености на децата в
предучилищна и начална училищна възраст с цел усъвършенстване на
съдържанието на учебните програми по дисциплината физическо възпитание.
2) За развитие на теорията и методиката на обучение, организация
и усъвършенстване на спорта фехтовка, включително в студентския спорт,
фехтовалното съдийство и в училище. Авторът доказва ползата от занимания
с фехтовка и предлага методика на преподаване, съобразена с възрастовите
особености на фехтовачите. (публикации с №№ I.1, 2; III.2, 3, 4, 5; IV.11, 12,
14, 15, 20)
Във второ направление кандидатът изследва възможностите за
усъвършенстване на спортния туризъм чрез ситуиране на специфичните за
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него събития към туристическата дестинация, като е разработил алгоритъма
за обвързване на спортните събития с туристическата дестинация в единен
продукт (публикации с №№ I.1; II.1; IV.2, 3 ,6, 7, 8, 9, 10, 24).
Интересна е концепцията на изследователската работа на гл. ас. д-р
Шабански, който преплита проблемите в различни области и ги изследва от
гледна точка ролята на държавата и обществото в процеса на формиране на
здраво

и

работоспособно

подрастващо

поколение,

подобряване

на

двигателната култура и физическата дееспособност, соациализацията и
моралните ценности, връзката между спорта и туризма (публикации с №№
I.1; II.1; III. 1; IV.1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 14, 18, 25).
----------------------------В заключение давам положителна оценка и убедено предлагам на
уважаемото научно жури, предвид научната продукция на кандидата,
неговата дългогодишна учебно-преподавателска, спортносъстезателна и
съдийска дейност, гл. ас. д-р Филип Кръстев Шабански да бъде удостоен с
академичната длъжност „Доцент“ по професионално направление 1.3.
„Педагогика на обучението по физическо възпитание и спорт (фехтовка)“.

15.08. 2016 г.

проф. д-р Анжелина Янева
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