СТАНОВИЩЕ
от доц. Жасмин Тодорова Цанкова, доктор от ЮЗУ“Неофит Рилски“ гр.Благоевград, член на научно жури на основание на заповед на Ректора
на СУ“Св.Климент Охридски“, № РД 38-445 / 23.09.2020 г.

Относно : конкурс за заемане на академична длъжност „ПРОФЕСОР“

Ι. Информация за конкурса и процедурата по него
Конкурс за заемане на академична длъжност „професор“ в професионално
направление 1.3. Педагогика на обучението по … (Физическо възпитание и
спорт – баскетбол), обявен в ДВ бр. 67 от 28.07. 2020 г. и на интернет
страницата на СУ за нуждите на Софийски университет „Св. Климент
Охридски“ (СУ), Департамента по спорт (ДС). През отделните етапи на
процедурата по обявяването на конкурса не са допуснати нарушения.
ІІ. Данни за кандидата в конкурса
В обявения конкурс участва един кандидат - доц. Ирен Йорданова
Пелтекова, доктор.Тя завършва средно образование през 1986 г.в ССУ
„Чавдар“ - гр. София. В периода 1988 /1992 г. получава образователните
степени бакалавър и магистър в НСА „Васил Левски“ със специалности:
учител по ФВС и треньор по баскетбол. През 2012 г. след защита на
дисертационен труд на тема: “ Методика за обучение по баскетбол в
условията на университетското образование “ на Ирен Пелтекова е
присъдена и научната степен “доктор“ ПН 1.3. Педагогика на обучението
по (Методика на обучението по баскетбол). Кандидатката доц.Пелтекова е
дългогодишна състезателка по баскетбол: от 1975 до 1979 г. в ученическа
спортна школа в 81 ОУ, Община Надежда - гр. София; 1979/1986 и
1991/1992 г. „Локомотив“ (София) – подрастващи, девойки, жени - „А”
група; 1986/ 1987 г. в женския отбор на „Септемврийска слава“ (Монтана) и
в женския отбор на „Славия“ (София) от 1987 до 1988г.След активната
състезателна дейност Ирен Пелтекова работи като треньор по баскетбол в

БК“БУБА“ и хоноруван преподавател в НСА„ В. Левски“ и СУ „Св.
Климент Охридски“ и има следните успехи : Студентски шампион по
баскетбол с отбор на НСА (жени) -1999г.; Студентски шампион по
баскетбол с отбор на СУ „Св. Климент Охридски“ (жени) - 2014 и 2015 г.;
Студентски шампион като треньор по баскетбол 3х3 с отбор на СУ „Св.
Климент Охридски“ (жени) 2015 и 2019 г.; От 2003 г. след конкурс е
асистент по спорт - баскетбол в СУ; главен асистент от 2005 г. и доцент
по 1.3. Педагогика на обучението по… в СУ „Св. Климент Охридски“ от
2014 г.По време на своята педагогическа работа участва и е съставител на
поредица учебни програми : по „Спорт-баскетбол“ за факултети и
специалности на СУ; по „Спорт – спортно усъвършенстване баскетбол“ за
Департамента по спорт; по „Спорт-1“ и „Спорт-2“ за ФЖМК,
специалности ВО, Журналистика, Книгоиздаване и Комуникационен
мениджмънт; по „Методика на преподаване на хандбал“ за ФВС при
ФНОИ; по „Методика на преподаване на баскетбол“ за ФВС при ФНОИ;
по „Спортна подготовка– съвременни тенденции и подходи“, за ФВС при
ФНОИ; по „Спорт и здравно образование“, за ФВС при ФНОИ.
Професионална ангажираност в дейността на Департамента по спорт и
други факултети в СУ. Според мен изложените по горе данни за
кандидатката, относно научно-образователните степени, заеманите
академични длъжности, научно-приложната и обществена дейност са в
пълно съответствие с необходимите изисквания за конкурса за заемане на
академичната длъжност “ професор“.

ІІІ. Характеристика на представените научни трудове и публикации.
Представените от Ирен Пелтекова научни трудове и публикации в
конкурса за „професор“ в професионално направление 1.3. Педагогика на
обучението по ФВС (баскетбол) са следните : 1 монография, 1 книга, 1
учебна помагало, 2 статии в реферирано и индексирано списание (Web of
Science), 3 статии в научни списания у нас, 3 статии в списания в чужбина,
8 доклада, публикувани в сборници от Международни научни
конференции у нас и 1 доклад, публикуван в сборник от Международна
научна конференция в чужбина. Всичките 20 представени научни
публикации отговарят на областта на конкурса. Ръководство на един
успешно защитил докторант. Според данните, от представената справка за

изпълнение на минималните национални изисквания по чл. 2б от ЗРАСРБ
за научна област 1.Педагогически науки, ПН 1.3. Педагогика на
обучението по … , кандидатката отговаря на всички показатели със
съответните стойности по групи: А - 50 т.; В - 100 т.; Г - 271 т.; Д - 150 т.; Е
- 180 т. Стойностите на тези показатели напълно отговарят и надвишават
изискванията за заемане на длъжността „професор” в Софийския
университет „Св. Кл. Охридски”.

ІV. Научни и научно-приложни приноси.
Цялостният преглед на представената от доц. Ирен Пелтекова научна
продукция позволява да бъдат направени следните обобщения за научно приложните приноси на нейните научни разработки:
1.В областта на спортната подготовка на студенти от учебно-профилирани
групи по баскетбол - публикации с номера (2, 4, 5, 10, 12, 13, 15, 16).
Методиката на обучението по баскетбол на студенти от учебни
(профилирани) групи по време на семестрите и по време на учебноспортните практики разработени и внедрени в обучението по баскетбол
два методически модели, като вторият е единствен по рода си у нас до този
момент; усъвършенстване средствата на физическото възпитание и спорта,
използвани за кондиционна подготовка на студенти - разработена и
внедрена специализирана програма на базата на физическото развитие и
физическата подготовка на студентите преди и по време на учебната
година; установяване нивото на тренираност на студенти и безопасно
физическо натоварване по време на баскетболните занимания; подобряване
качеството на организация на заниманията по баскетбол със студенти –
установяване на общата и моторна (двигателна) плътност на урока по
баскетбол в рамките на два академични часа (90 мин) и развиване на
двигателните качества със средствата на баскетболната игра; история на
баскетбола в СУ „Св. Климент Охридски“ ,исторически справки за
преподаватели, класирания на представителни отбори (мъже и жени) у нас
и чужбина за 90-годишен период от време.
2.В областта на компетенциите 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 -

публикации с номера (7, 8, 9, 14, 17, 19). Изследване на различни аспекти
при
самооценяването на личните и професионални качества на
преподавателите и оценяването на тези качества от студентите - обратна
връзка и ниво на съвпадение между самооценка и оценка ; Изследване на
влиянието на обратната връзка на студентите за подобряване качеството на
обучение - своевременно коригиране на установените проблемни теми,
чрез комуникация между страните участващи в педагогическия процес.

V. Заключение
Анализът на представените за становище научни публикации и
съпътстващата документация за научно-изследователската, учебната и
обществената дейност на Ирен Пелтекова са достатъчно основание с
пълна убеденост да предложа на Съвета на Департамента по спорт при СУ
„Св. Климент Охридски“, да избере доц. д-р Ирен Йорданова Пелтекова
на академичната длъжност „професор” в професионално направление 1.3.
Педагогика на обучението по … (Физическо възпитание и спорт –
баскетбол ).
19. 10. 2020 г.
София

Член на журито : .......................
(доц. Жасмин Цанкова, доктор)

