Решения на ФС към ФОЗЗГТ, протокол № 5/25.06.2020 год.

ДНЕВЕН РЕД:
1. Избор на академични длъжности.
2. Избор на Факултетна комисия по акредитацията и качеството на
учебния процес.
3. Обсъждане на анкетно проучване на мнението на студенти и
преподаватели, относно проведената дистанционна форма на обучение
през летния семестър на учебната 2019/2020 година.
4. Определяне на научно жури.
5. Докторанти.

По т. 1 от Дневния ред:
РЕШЕНИЕ: Избира доц. Румяна Георгиева Ташева, доктор на
академичната длъжност „професор“ на НСА „Васил Левски“, в област на
висше образование: 7. Здравеопазване и спорт, професионално направление
7.4 Обществено здраве, специалност „Кинезитерапия“, катедра „Теория и
методика на кинезитерапията“.
РЕШЕНИЕ: Избира гл.ас. Мария Ганчева Гатева, доктор на
академичната длъжност „доцент“ на НСА „Васил Левски“, в област на висше
образование: 7. Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.6
Спорт,

специалност

Спорт

(Художествена

гимнастика),

катедра

„Гимнастика“.

По т. 2 от Дневния ред:
РЕШЕНИЕ: Избира Факултетна комисия по акредитацията и
качеството на учебния процес.в следния състав:

Председател:
Зам. декана на Факултета
Членове:
проф. д-р Диана Димитрова, доктор,
доц. Любомира Саздова, доктор,
проф. Гюрка Ганчева, доктор,
доц. Румен Йосифов, доктор,
доц. Кристин Григорова-Петрова, доктор,
доц. Николай Панайотов, доктор,
Елиза Йосифова,
Любомир Милушев.
По т. 3 от Дневния ред:
РЕШЕНИЕ: Приема представените резултати и направените
препоръки от анкетно проучване за мнението на студенти и преподаватели
относно проведената дистанционна форма на обучение през летния семестър
на учебната 2019/20 година за положителни и изключително полезни за
усъвършенстването на този вид обучение.
Определя взетите от Ръководството на НСА мерки и направени
подобрения в платформата на НСА за дистанционно обучение за
целесъобразни и навременни, тъй като ще оптимизират протичането на
изпитите на студентите в юнската изпитна сесия. Закупеният нов сървър, с
по-добри показатели, ще осигури възможност в бъдеще при голямо
натоварване да не се забавя скоростта и да се осигури безпроблемно
провеждане на дистанционно обучение.

По т. 4 от Дневния ред:
РЕШЕНИЕ:
1. Определя състава на научното жури за провеждане на публична
защита на дисертационния труд на Уляна Борисовна Бержарова за
присъждане на ОНС „доктор“:
Вътрешни членове:
1. проф. Евгения Борисова Димитрова, дн
2. доц. д-р Богдана Илинова Любенова, доктор
Резервен член: доц. Дияна Попова - Добрева, доктор
Външни членове:
1. проф. д-р Иван Петров Топузов, дмн
2. проф. д-р Мария Василева Тотева - Димитрова, дн
3. доц. Ростислав Валентинов Костов, доктор – МУ, гр. Плевен
Резервен член: доц. Мариела Радославова Филипова, доктор – ЮЗУ
„Неофит Рилски“, гр. Благоевград
Технически секретар: Биляна Вихренова Заров.
2. Публичната защита да се проведе на 25.08.2020 г. от 15.00 ч. в Зала
501, НСА „В. Левски“ – ул. „Гургулят“ 1.

РЕШЕНИЕ:
1. Отчислява Яни Георгиев Шивачев, докторант на самостоятелна
форма на обучение, зачислен към катедра „Спортна медицина“ в докторска
програма „Кинезитерапия“, професионално направление 7.4 Обществено
здраве

с

тема

на

дисертационния

труд

„Вторична

превенция

на

мекотъканните увреждания в областта на коляното при спортисти“ и научен
ръководител доц. Гергана Ненова, доктор, считано от 25.06.2020 год.
2. Определя състава на научното жури за провеждане на публична
защита на дисертационния труд на Яни Георгиев Шивачев за присъждане на
ОНС „доктор“:
Вътрешни членове:
1. проф. д-р Диана Емануилова Димитрова, доктор
2. доц. д-р Евелина Емилова Милошова, доктор
Резервен член: проф. Евгения Борисова Димитрова, дн
Външни членове:
1. проф. д-р Параскева Манчева Драганова, дмн – МУ, гр. Варна
2. доц. д-р Мария Петрова Граматикова, доктор – ЮЗУ „Неофит Рилски“, гр.
Благоевград
3. доц. Стаменка Славейкова Митова, доктор – ЮЗУ „Неофит Рилски“, гр.
Благоевград
Резервен член: проф. д-р Мария Василева Тотева, дмн
Технически секретар: Цветелина Василева Митова.
3. Публичната защита да се проведе на 08.09.2020 г. от 14.00 ч. в Зала
А3, НСА „В. Левски“ – Студентски град.

По т. 5 от Дневния ред:
РЕШЕНИЕ: Отчислява с право на защита Христина Велизарова
Кирчева, докторантка на самостоятелна подготовка, зачислена към катедра
„Спортна медицина“

по научна специалност „Теория и методика на

физическото

възпитание

професионално

и

направление

спортната
7.4

тренировка

Обществено

(вкл.

здраве

с

МЛФ)“,
тема

на

дисертационния труд „Роля на редовния контрол на хранителния и
двигателния режим при корекция на наднорменото тегло“ и научен
ръководител проф. д-р Иван Мазнев, доктор, считано от 25.06.2020 год.
РЕШЕНИЕ: Променя темата на дисертационния труд на Весела
Руменова Димитрова, докторантка, редовна форма на обучение, зачислена
към катедра „Теория и методика на кинезитерапията“ в докторска програма
„Кинезитерапия“, професионално направление 7.4 Обществено здраве от
„Проучване на въздействието на кинезитерапия при болки в лумбалната
област“ на „Приложение на миофасциални техники при хронична
неспецифична болка в лумбо-сакралната област“. Научният ръководител,
доц. Любомира Саздова, доктор, не се променя.
РЕШЕНИЕ: Приема индивидуалния учебен план на Фатон Даци,
докторант, задочна форма на обучение (платено), зачислен към катедра
„Теория

и

методика

на

кинезитерапията“

в

докторска

програма

„Кинезитерапия“, професионално направление 7.4 Обществено здраве с тема
на дисертационния труд: „ Изследване на ефекта на мануалната терапия при
Impingement syndrome на раменната става“ и научен ръководител проф.
Евгения Димитрова, дн.
РЕШЕНИЕ: Приема годишния отчет и атестационната карта на Аяд
Миляд Абдулхади Иштеиу, докторант, самостоятелна форма на обучение на
английски

език,

зачислен

към

катедра

„Теория

и

методика

на

кинезитерапията“ в докторска програма „Кинезитерапия“, професионално
направление 7.4 Обществено здраве с тема на дисертационния труд
„Mobilisation and Manipulation interventions for patients with cervical spine
injury“ и научен ръководител проф. Николай Попов, дн с Много добра
оценка.

РЕШЕНИЕ: Приема годишния отчет и атестационната карта на Айсел
Осеку, докторант, задочна форма на обучение /платено/, зачислен към
катедра „Теория и методика на кинезитерапията“

в докторска програма

„Кинезитерапия“, професионално направление 7.4 Обществено здраве с тема
на дисертационния труд „Effects of Schroth Exercises and Schroth Corrective
Breathing Therapy on Idiopathic Scoliosis“ (“Ефективност на терапевтични
упражнения и корективна дихателна терапия по метода на Schroth при
идиопатична сколиоза“) и научен ръководител проф. Евгения Димитрова, дн
с Много добра оценка.
РЕШЕНИЕ: Приема годишния отчет и атестационната карта на Деан
Мале, докторант, задочна форма на обучение, зачислен към катедра „Теория
и методика на кинезитерапията“ в докторска програма „Кинезитерапия“,
професионално

направление

7.4

Обществено

здраве

с

тема

на

дисертационния труд „Кинезитерапевтична профилактика на неправилната
стойка и болките в киткената става при деца тенисисти“ и научен
ръководител доц. Дияна Попова-Добрева, доктор с Много добра оценка.
РЕШЕНИЕ: Приема годишния отчет и атестационната карта на
Сурвен Метоли, докторант, задочна форма на обучение /платено/, зачислен
към катедра „Теория и методика на кинезитерапията“ в докторска програма
„Кинезитерапия“, професионално направление 7.4 Обществено здраве с тема
на дисертационния труд „Effects of Stabilization Exercise on Back Pain,
Disability and Quality of Life among Adolescents Aged 19-23” (“Влияние на
стабилизиращите упражнения върху болката в гърба, двигателната увреда и
качеството на живот при младежи 19-23 години“) и научен ръководител
проф. Евгения Димитрова, дн с Много добра оценка.
РЕШЕНИЕ: Приема тримесечните отчети на докторантите Деница
Георгиева Димитрова, Михаела Михайлова Митова и Полина Иванова
Тодорова.

