
ДНИ НА ОТВОРЕНИ ВРАТИ 

 

21 – 25 март 2023 г. 

 

СЪБИТИЯ НА ПРОГРАМИТЕ В НБУ 

 

 

 

ПЕТЪК – 24 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 

 

8:00 – 9:30 „Геополитически приоритети на САЩ в Източна Европа“,  

БП „Гражданска и корпоративна сигурност“, МП „Национална и 

международна сигурност“, МП „Противодействие на престъпността и 

тероризма“ 

гл. ас. д-р Михаел Димитров 

зала 305, корпус 2 

 

9:00 – 10:00 Уебинар на БП „Приложни чужди езици за администрация и управление 

(на английски и втори чужд език)“ РО и ДО 
гл. ас. д-р Милка Хаджикотева 
Вход през - Moodle - kandidati.nbu.bg  

 

9:40 – 17:50 „Дизайн работилница“,  

БП „Интериорен дизайн“ 

гл. ас. д-р Методи Коралов 

Ателие по интериорен и пространствен дизайн (08), Център по изкуства 

 

9:40 – 12:50 „МЕБЕЛЕН ДИЗАЙН“,  

БП „Интериорен дизайн“ 

гл. ас. д-р Светослав Анев 

зала 703, корпус 2 

 

9:40 – 12:50 Испански език (В1.2 и В2) 

   БП „Испанистика (с втори чужд език английски)“ 

Любка Славова 

   зала 303 /корпус 2 

https://bit.ly/2zuTEEi


 

11:20 – 12:50 „Култура и география на виното“,  

БП „Философия“ 

доц. д-р Ясен Захариев 

зала 205, корпус 1 

 

12:00 – 13:00 „Демонстрации в Биолабораторията“,  

БП „Биология – обща и приложна“, БП „Клетъчна биология и 

вирусология“ 

доц. д-р Николай Петров, гл. ас. д-р Кирил Кирилов, ас. Даяна Борисова, 

Марина Калчева 

С1/04 – Лаборатория по биология, корпус 1 

 

13:00 – 14:30 „Интериор на търговски  обекти“,  

БП „Интериорен дизайн“ 

гл. ас. д-р Руслан Лозев 

зала 310, корпус 1 

 

13:00 – 14:30 „Идеи в социологията“,  

БП „Социология“ 

гл. ас. д-р Теодора Карамелска 

зала 305, корпус 2 

 

13:00 – 14:30 „Изобразителна методика за дизайна“,  

БП „Уеб дизайн и графична реклама“ 

Константин Касабов 

зала 800, корпус 2 

 

13:00 – 14:30 Практически испански език (A2) 

 БП „Испанистика (с втори чужд език английски)“ 

гл. ас. д-р Даниела Александрова 

 зала 310 А /корпус 1 

 

13:30 – 14:30 „Демонстрации в Лабораторията по Химия“,  

БП „Биология – обща и приложна“, БП „Клетъчна биология и 

вирусология“ 

гл. ас. д-р Кирил Кирилов 

С1/17 – Лаборатория по химия, корпус 1 

 

14:40 – 16:10 „Приложна графика - изобразителни средства за визуална комуникация и 

реклама“,  

БП „Интериорен дизайн“ 

доц. д-р Иво Попов 

зала 110, корпус 2 

 

14:40 – 16:10 „Експериментални рисунки“,  

БП „Уеб дизайн и графична реклама“ 

Константин Касабов 

зала 800, корпус 2 

 

 



15:00 – 15:30 „Демонстрации в Лабораторията по Вирусология“,  

БП „Клетъчна биология и вирусология“, БП „Биология – обща и 

приложна“,  

доц. д-р Николай Петров, Марина Калчева 

С1/22 – Лаборатория по вирусология, корпус 1 

 

15:30 – 16:00 „Представяне на Лаборатория по геология“,  

БП „Екология и опазване на околната среда“ РО и ДО,  

доц. д-р Биляна Костова 

С1/06, С1/07 – Лаборатория по геология, корпус 1 

 

16:00 – 17:00 Открита репетиция на спектакъла „Времеобичане“,  

БП „Театър“ 

ас. Василена Радева 

Университетски театър на НБУ 

 

16:20 – 17:00 „Римско частно право“,  

МП „Право“ 

проф. Малина Новкиришка, д.н. 

зала Аула, корпус 1 

 

16:20 – 17:50 „Форма и функция“,  

БП „Интериорен дизайн“ 

доц. д-р Иво Попов 

зала 304, корпус 2 

 

16:20 – 17:50 „Изобразителна методика за дизайна“,  

БП „Уеб дизайн и графична реклама“ 

Константин Касабов 

зала 800, корпус 2 

 

18:00 – 19:30 „Експериментални рисунки“,  

БП „Уеб дизайн и графична реклама“ 

Константин Касабов 

зала 800, корпус 2 

 

18:00 – 19:30 „Празник и празничност“ 

 БП „Изкуствознание и артмениджмънт“ 

 гл. ас. д-р Росица Гичева 

 

 
 

 

 

 

БП – Бакалавърска програма 

МП – Магистърска програма 

РО – редовно обучение 

ДО – дистанционно обучение 

 


