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СТАНОВИЩЕ 

 

от доц. д-р Анжелина Янева 

на ЕВГЕНИ СИМЕОНОВ ЙОРДАНОВ, 

докторант на самостоятелна подготовка 

на докторския труд на тема: 

„ИЗСЛЕДВАНЕ НА МОДЕЛ ЗА УСЪВЪРШЕНСТВАНЕ НА ОБУЧЕНИЕТО ПО ТЕНИС 

НА СТУДЕНТИТЕ ОТ СУ „СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ” 

за присъждане на образователната и научната степен „доктор”  

по научната специалност 1.3. Педагогика на обучението по  

(Методика на обучението по физическо възпитание и спорт – ТЕНИС) 

 

Гл. ас. Евгени Симеонов Йорданов завършва висше образование – 

магистър, специалност „учител по физическо възпитание” и „треньор по 

тенис”  през 2002 г. и от 2005 г. е преподавател по тенис в Софийския 

университет „Св. Климент Охридски”. 

Докторантът активно участва в национални и международни научни 

конференции. Инициира дейности като научната конференция на 

Департамента по спорт, курсове по тенис за преподаватели и служители от СУ 

и техните деца и др. 

Спортът тенис заема престижно място в спортната програма на студентите в 

Софийския университет. Въпреки състоянието на спортната база, усилията на 

гл.ас. Евгени Йорданов са за подобряване на качеството и ефективността на 

обучението със студентите и разработване на научно-обосновани програми и 

методики за обучение по тенис и внедряването им в практиката. 

Научният труд на докторанта е представен в обем от 159 страници, 

включващ: увод, 3 глави (литературен обзор; цел и задачи; анализ на 

резултатите), изводи, използвана литература и приложение. 
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Библиографията включва 130 заглавия, коректно цитирани в научния труд. 

Резултатите са представени чрез 27 таблици в изложението, 22 таблици в 

приложението, 16 фигури и 3 схеми. 

Авторът е публикувал три научни доклади, свързани с темата на научната 

разработка. 

Изследването е организирано и проведено в три етапа в периода от 2006 до 

2012 година като авторът използва комплексна методика на изследване и 

експериментиране. 

Предметът на изследването, целта, задачите, обектът и избраните и 

използвани методи на изследване са определени адекватно и позволяват да 

се придобие достоверна и обективна информация по темата за процесите и 

явленията във физическото възпитание и спорта на СУ ,,Св. Кл. Охридски” и 

по-конкретно на обучението по тенис на студентите в Университета. 

Работната хипотеза е поставена и доказана с достоверна значимост 

коректно и точно. 

Най-значимият принос в научната разработка е анализът на различните 

управленски структури и модели на обучение и функционирането на 

създадения структурно-функционален и управленски модел за обучение по 

тенис на студентите от СУ. 

Изводите и препоръките, направени от докторанта в края на разработката, 

са коректно изведени и отговарят на поставените задачи. 

Приносните моменти в докторския труд на гл. ас. Евгени Йорданов, неговите 

научно-теоретически и приложно-практически достойнства и 

професионалното равнище на докторанта ми дават основание да предложа 

на Научното жури да присъди на гл.ас. Евгени Симеонов Йорданов научната 

и образователна степен “ДОКТОР”. 

 

 

11.11.2012 г. Член на научно жури: ............................... 

София доц. д-р Анжелина Янева 


