
ДНИ НА ОТВОРЕНИ ВРАТИ 

 

21 – 25 март 2023 г. 

 

СЪБИТИЯ НА ПРОГРАМИТЕ В НБУ 

 

 

СРЯДА – 22 МАРТ 2023 г. 
 

 

Цял ден:  Студентска керамична изложба „Глави- опашки-2 част“,  

място: централно фоайе на 1 корпус;  

от 21.03.23 - 05.04.23 г. 

 

Цял ден: Самостоятелна изложба „Стадий на женственот /сладки спомени/“ 

Crossing of people“  
рисунки на Гергана Димитрова-магистър, 

място: ЦИ, фоайе, 2 корпус, голяма стена до асансьора 

 

Цял ден: Самостоятелна изложба на Даниела Боянова- бакалавър,  

място : ЦИ, фоайе , 2 корпус, (малка стена )  

Ръководители: Проф. Моника Попова, ас. д-р Виолета Заранкова, Алина 

Папазова 

 

08:00 – 09:30 „Основи на логиката“ 

БП „Философия" РО и ДО 

доц. д-р Христо Гьошев 

зала 115, корпус 2 

 

08:00 – 09:30 „ДИЗАЙН РИСУВАНЕ С ГРАФИЧЕН ТАБЛЕТ“ 

БП „Мода", БП „Интериорен дизайн",  

МП „Пространствен и продуктов дизайн за интериор "  

гл. ас. д-р Румен Кожухаров 

зала 308, корпус 1 

 

09:40 – 11:10 „Естетика и теория на изкуството“ 

БП „Философия" РО и ДО 

проф. д-р Лидия Денкова 

зала 110, корпус 2 

 

09:40 – 11:10 „Изобразителна методика за дизайна“ 

БП „Мода" 

проф. д-р Елена Тодорова 

зала 504, корпус 2 

 

09:40 – 12:50 „Актьорска партитура“ 

БП „Театър" 

доц. д-р Ася Иванова 

зала 509, корпус 1 

 



 

09:40 – 11:10 „Конструктивни експерименти“ 

БП „Мода" 

гл. ас. д-р Незабравка Попова-Недялкова 

зала 502, корпус 2 

 

11:00 – 12:00 Уебинар на БП "Театър" и МП "Театрално изкуство и общество" 

Християна Стоименова 
Вход през: https://nbu- 

bg.zoom.us/j/82447809936?pwd=YzYxYVhZTFIzMzdLODVFYWdBSTRGdz09 

 

11:20 – 12:50 „Фотография и антропология“ 

БП „Антропология" 

проф. д-р Васил Гарнизов 

зала 402, корпус 2 

 

11:20 – 12:50 „10 мотивиращи причини да се храним здравословно“ 

БП „Логопедия" 

гл. ас. д-р Иван Неделчев 

зала 115, корпус 2 

 

11:20 – 12:50 „CAD системи в модната индустрия“ 

БП „Мода" 

гл. ас. д-р Незабравка Попова-Недялкова 

зала 314, корпус 1 

 

11:20 – 12:50 „Модерният университет“ 

БП „Философия" РО и ДО 

проф. д-р Христо Тодоров 

зала 305, корпус 2 

 

11:20 – 12:50 „Personality psychology“ 

БП „Психология" на английски език 

ас. д-р Мартин Янков 

зала 405, корпус 1 

 

11:20 – 12:50 „InDesign за създаване на портфолио“ 

БП „Интериорен дизайн" 

гл. ас. д-р Софрони Върбев 

зала 311, корпус 1 

 

11:20 – 12:50 Концерт "Фолклорна въртлежка" -  с участието на ученици от НМУ  

"Л. Пипков" - гр. София, студенти от курсовете по български танци на НБУ 

и ТФ "Тропанка" – НБУ 

БП „Музика“ 

с ръководители проф. д-р Г. Петков, гл. ас. д-р М. Кръстева 

Университетски театър 

 

 

 

 



13:00 – 14:30 „Водата като стихия“ - открита лекция по повод 22 март,  

Световен ден на водата  

БП „Екология и опазване на околната среда" РО и ДО 

доц. д-р Ралица Берберова 

зала 111, корпус 2 

 

13:00 – 14:30 „Морфология на театралната форма“ 

БП „Театър" 

доц. д-р Антоанета Петрова 

зала 509, корпус 1 

 

13:00 – 14:30 „Мястото на счетоводството и контрола в процеса на дигитализация“ 

БП „Счетоводство и контролинг" РО и ДО 

гл. ас. д-р Пламен Илиев 

зала С 03, корпус 1 
Вход през - Moodle - kandidati.nbu.bg 

 

13:00 – 14:30 „Икономическо и социално развитие на общините чрез управление на 

проекти, финансирани от ЕСИФ“ 

БП „Администрация и управление" 

ас. д-р Ваня Банкова 

зала 410, корпус 2 

 

13:30 – 15:30 Представяне на БП „Приложни чужди езици за администрация и 

управление (на английски и втори чужд език)“ РО и ДО 
гл. ас. д-р Емануела Чичова 

зала 309, корпус 2 

 

14:30 – 15:00 Уебинар – консултации относно програми БП „Връзки с обществеността“ 

и БП „Журналистика“ 

 Гл. ас. д-р Десислава Данкова 

 zoom: https://nbu-

bg.zoom.us/j/87808932214?pwd=TjVPYzJuR3Z0S1g2c1U4YS95S0pLQT09 

 

14:40 – 16:10 „История на модата“ 

БП „Мода" 

доц. д-р Кристина Савова 

зала 507, корпус 2 

 

14:40 – 16:10 „Образователен театър“ 

БП „Театър" 

доц. д-р Антоанета Петрова 

зала 509, корпус 1 

 

14:40 – 16:10 „СРЕДАТА – ТРЕТИЯТ УЧИТЕЛ“ 

БП „Интериорен дизайн" 

гл. ас. д-р Иванка Добрева-Драгостинова 

Ателие 08, Център по изкуства 

 

 

 

https://bit.ly/2zuTEEi
https://nbu-bg.zoom.us/j/87808932214?pwd=TjVPYzJuR3Z0S1g2c1U4YS95S0pLQT09
https://nbu-bg.zoom.us/j/87808932214?pwd=TjVPYzJuR3Z0S1g2c1U4YS95S0pLQT09


15:00 – 16:00 „Демонстрация на приложни експерименти“ 

БП „Психология" 

гл. ас. д-р Евгения Христова 

зала 416 (Лабораторията за изследване на решенията и поведението), 

корпус 1 

 

16:20 – 17:50 „Импровизационен и игрови театър“ 

БП „Театър" 

доц. д-р Антоанета Петрова 

зала 509, корпус 1 

 

16:20 – 17:50 „Дизайн на облекло: прет-а-порте колекции“ 

БП „Мода" 

доц. д-р Кристина Савова 

зала 507, корпус 2 

 

17:00 – 17:30 Как се кандидатства в НБУ? 

Христо Панчугов 

в ZOOM  чрез линк: https://nbu-bg.zoom.us/j/83389810479  
                                  или : 833 8981 0479  

 

17:00 – 18:30 Женски гласове във френскоезичната литература и наука 

 БП „Политически науки“ 

 Книжарница и галерия „НБУ в Центъра“, ул. „Г. С. Раковски“ 191Б 

 

 

 

 

 

БП – Бакалавърска програма 

МП – Магистърска програма 

РО – редовно обучение 

ДО – дистанционно обучение 

https://nbu-bg.zoom.us/j/83389810479

