СТАНОВИЩЕ
по конкурс за заемане на научната длъжност “ПРОФЕСОР” по
Професионално направление 1.3. Педагогика на обучение по физическо
възпитание и спорт (баскетбол), Департамент по спорт на Софийски
университет „Св. Климент Охридски” гр. София Катедра “Спортни
игри и планински спортове”
Обявен в ДВ, бр. 67/28.07.2020 г.
от проф. д-р Галина Петрова Дякова

1. ДАННИ ЗА КОНКУРСА
Обявеният конкурс е за един професор по Професионално направление
1.3. Педагогика на обучение по физическо възпитание и спорт (баскетбол), за
нуждите на Департамент по спорт на Софийски университет „Св. Климент
Охридски” гр. София, Катедра “Спортни игри и планински спортове”, обявен
в ДВ, бр. 67/28.07.2020 г.
В конкурса участва единственият кандидат доц. д-р Ирен Йорданова
Пелтекова, която е на основен трудов договор в Департамент по спорт на
Софийски университет „Св. Климент Охридски” гр. София от 1999 г.
Процедурата по конкурса е спазена. Няма нарушения.
2. ДАННИ ЗА КАНДИДАТА
Доц. д-р Ирен Пелтекова е преподавател в Софийски университет „Св.
Климент Охридски“ по спорт, спорт-баскетбол, методика на преподаване
на баскетбол, спорт и здравно образование и спортна подготовка –
съвременни тенденции и подходи.
Защитава дисертационен труд през м. ноември 2012г. на тема „Методика на
обучение по баскетбол в условията на университетското образование“.
Хабилитира се като доцент през м. октомври 2014г. Заместник
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директор е на Департамента по спорт от м. март 2018г. до днес.
Ръководител на катедра „Спортни игри и планински спортове“ от 2011
до м. ноември 2017г. Ръководител на магистърска програма „Спортни
дейности и туризъм“ от м. октомври 2016 г. Научните й интереси са в
областите: Спортна педагогика и физическо възпитание; Методика на
обучението; Баскетбол; Университетски спорт; Спортна психология;
Спорт и здраве; Професионална подготовка на студенти.
Научен ръководител е на трима докторанти, един от които е защитил
дисертация.
Ирен Пелтекова от дете е свързана с баскетбола. Като състезател и като
треньор има престижни успехи в държавни и международни турнири.
Професионалното й развитие може да бъде разделено в две направления
– преподавателска и треньорска практика, в които печели ценни отличия и
награди. И в двете направления развитието на доц. Пелтекова е белязано с
висок професионализъм, отдаденост и много успехи.
Кандидатът притежава отлични организационни умения и компетенции,
реализирани в изключително широка обществена дейност, в това число
членство и ръководство в организации, комисии и редакционни колегии.
Ирен

Пелтекова

проявява

висока

отговорност,

комуникативност,

креативност и умения за работа в екип при изпълнение на поетите
отговорности като преподавател, треньор и ръководител

в Софийски

университет.
Има участие в осем научни проекта, като на два от тях е ръководител.
Владее руски език - ниво B1/В2 и английски език - ниво A2/B1. Владее
Microsoft Office (Word, Excel, Power Point, Publisher) и има познания по
графичен дизайн (PhotoShop). Използва Интернет.
3.ОПИСАНИЕ НА НАУЧНИТЕ ТРУДОВЕ И НАУЧНИ ПРИНОСИ
Научноизследователската дейност на доц. д-р Пелтекова и тематиката на
представените от нея научни трудове са изцяло в областта на конкурса.
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Доц.

д-р

Ирен

Пелтекова

удовлетворява

минималните

национални

изисквания (МНИ) по чл. 1а. (Нов - ДВ, бр. 56 от 2018 г., в сила от 06.07.2018
г.), чл. 2б, ал. 2 и 3 на ЗРАСРБ (в ПН 1.3. Педагогика на обучението по ...) и
изискванията на СУ „Св. Климент Охридски“ за заемане на длъжността
„Професор“. Съгласно представената справка за МНИ е видно, че
професионалните й постижения надхвърлят МНИ.
Не съм открила доказано по законоустановения ред плагиатство в
представените по конкурса научни трудове.
Кандидатът за заемане на академичната длъжност „ПРОФЕСОР” е
представил обобщена справка за представените за участие в конкурса
публикации:
1. Монография – 1 бр.
2. Книга – 1 бр.
3. Учебно помагало – 1 бр.
4. Статии в реферирани и индексирани списания – 2 бр. (Web of Science)
5. Статии в научни списания в България – 3 бр.
6. Статии в научни списания в чужбина – 3 бр.
7. Доклади от научни конференции в България – 8 бр.
8. Доклади от научни конференции в чужбина – 1 бр.
Научните приноси могат да бъдат разпределени в следните области:
• Професионална подготовка на спортнопедагогически кадри (бъдещи
учители по физическо възпитание и спорт) – шест публикации с №№ 1,
3, 6, 11, 18, 20.
• Спортна подготовка на студенти от учебно-профилирани групи по
баскетбол – осем публикации с №№ 2, 4, 5, 10, 12, 13, 15, 16.
• Компетенции на преподавателите по спорт във висшите училища –
„Feedback” (обратна връзка) от студентите, като начин за подобряване
качеството на обучение по спорт и в частност баскетбол – шест
публикации с №№ 7, 8, 9, 14, 17, 19.
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Разработените и апробирани научни изследвания са авторски, оригинални и
иновативни. Представените публикации са със силна практическа насоченост
и осъвременяват теорията и практиката на дисциплините, които преподава
кандидата. Те са с подчертан научно-теоретичен и практико-приложен
принос и се отличават със стремеж към доближаване на обучението по
баскетбол във висшето училище в РБългария на равнището на европейските
стандарти.
Монографията „Оценяване на техническите умения по баскетбол.
Професионална подготовка на учители по физическо възпитание и спорт“ е
новост за спортната литература у нас. Насочена е към университетски
преподаватели, спортни специалисти, треньори, учители по физическо
възпитание и спорт, състезатели. Съдържа важни за спортната наука
теоретична и изследователска част. В нея е разработена специализирана
система за оценяване и контрол на техническите умения по баскетбол за
двата пола от специалност „Физическо възпитание и спорт“ на базата на
разработен, апробиран и внедрен в практиката иновативен модел от осем
специфични баскетболни теста.
В книгата „Университетски баскетбол“, са разработени два модела за
обучение по баскетбол като единият от тях е единствен по рода си у нас до
този момент, а разработената съвкупност от баскетболни упражнения за
стрелба и кондиционна подготовка на студентите е с определена значимост
за практиката.
Учебното

ръководство

“Баскетболни

състезания.

Организационни

насоки и съдийство“ е с важни практически приноси.
Ирен Пелтекова е участник в 39 национални и международни научни
конференции в страната и в чужбина. Кандидатът в конкурса посочва 15 бр.
цитирания.
4. ПРЕПОДАВАТЕЛСКА РАБОТА
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Доц. д-р Ирен Пелтекова води лекционни курсове и осигурява
обучението с лекции в Софийски университет на студенти – ОКС
„Бакалавър“ и ОКС „Магистър“. Ангажирана е с практически и семинарни
упражнения в дисциплини, които са задължителна форма на обучение, като
една от тях е и в избираема, и във факултативна форма на обучение. Има
висока аудиторна и извънаудиторна учебна заетост като в по-голямата си
част тя е аудиторна. Разработила е и е приложила в учебния процес седем
учебни програми за студенти от СУ „Св. Климент Охридски“. Учебната
заетост на кандидата изцяло покрива изискванията на обявения конкурс за
академичната длъжност „Професор“.
5. ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Доц. д-р Ирен Пелтекова притежава отлична теоретико-приложна
подготовка. Тя е утвърден научен работник и уважаван университетски
преподавател. Трудовете й съдържат ценни теоретични, практико-приложни
и методико-приложни приноси за спортната наука. Нейната кандидатура по
настоящия конкурс покрива всички изисквания и критерии, поставени от
Закона за развитие на академичния състав в РБългария, Правилника за
неговото приложение и нормативните изисквания на СУ “Св. Климент
Охридски“. Това е достатъчно основание да дадем своя положителен вот,
относно

избора

й

на

академичната

длъжност

“ПРОФЕСОР”

по

Професионално направление 1.3. Педагогика на обучение по физическо
възпитание и спорт (баскетбол) като препоръчваме на уважаемите членове на
специализираното научно жури да потвърдят този вот.

Изготвил становището:
26.10.2020

Проф. Галина Дякова, доктор
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