
ДНИ НА ОТВОРЕНИ ВРАТИ 

22 – 27 НОЕМВРИ 2021 Г. 

Съпътстващи събития 

 

ВТОРНИК – 23 ноември 2021 г. 

13:00 – 14:00 Онлайн семинар „Фолклорът – преди и сега“ в ZOOM 

(чрез линк: https://nbu-    

bg.zoom.us/j/84973455195?pwd=ci9CU1p1YjJDTCsxTXBNT2hhcG54

QT09 или на личен номер: 849 7345 5195) 

– гл. ас. д-р Маргарита Кръстева  

 

СРЯДА – 24 ноември 2021 г. 

18:00   Онлайн спектакъл „Вълкът и седемте козлета“ в ZOOM 

(чрез линк: https://nbu-

bg.zoom.us/j/86219061870?pwd=N0J3aHRRUUJZNlRlTUpIRzZFck5

wZz09 или на личен номер: 862 1906 1870) 

– гл. ас. д-р Ана Линчева 

 

ЧЕТВЪРТЪК – 25 ноември 2021 г. 

08:00 - 09:30 Отворен курс - Основи на стопанското управление 

     зала Аула               – доц. д-р Кристиян Хаджиев 

     корпус 1                

 

09:40 - 11:10 Отворен курс - Икономически основи на бизнеса 

     зала Аула               – гл. ас. д-р Виктор Аврамов 

     корпус 1                 – гл. ас. д-р Екатерина Цветанова 

 

11:20 – 13:00 Отворен курс – „Маркетинг еволюция и революция в маркетинга“  

зала 407                 – гл. ас. д-р Стефания Темелкова  

корпус 1 

 

13:00 - 14:00 Консултации за кандидат-студенти в ZOOM  

                               (чрез линк: 

https://us02web.zoom.us/j/4603779202?pwd=K2t4azdBak5JUzVwK0c5ek

FmVDNCUT09  или на личен номер: 460 377 9202) 
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14:30 – 15:30 Онлайн семинар по поп и джаз пеене 

(чрез линк: https://nbu-

bg.zoom.us/j/81356230953?pwd=MmdGMG1PaU5nV3VEYUJ6ZmR

Gb2VPdz09 или на личен номер: 813 5623 0953) 

– гл. ас. д-р Илиян Парасков 

 

 

ПЕТЪК – 26 ноември 2021 г. 

12:00 -13:00 Консултации за кандидат-студенти в ZOOM  

                               (чрез линк: 

https://us02web.zoom.us/j/4603779202?pwd=K2t4azdBak5JUzVwK0c5ek

FmVDNCUT09  или на личен номер: 460 377 9202) 

 

 

СЪБОТА – 27 ноември 2021 г.   

10:00 – 11:00 Демонстративно занятие по устен - превод 

     зала 401,                Лаборатория по устен превод 

     корпус 2                 доц. д-р Борис Наймушин 

 

11:00 – 12:00  Компютърно помощно обучение по чужд език  

зала 402,                доц. д-р Елена Тарашева 

корпус 2 

 

11:00  Представяне на лабораториите към програмите по екология 

корпус 1                  

зала С1/06             Лаборатория по геология 

        С1/07 

зала С1/17             Лаборатория по химия 

зала С1/17             Лаборатория по зоология и ботаника 

зала 310Б              Лаборатория по природни бедствия и рискове 

                                   доц. д-р Ралица Берберова, доц. д-р Биляна Костова,  

                                   проф. д-р Даниела Пиларска 

 

12:00 – 13:00  Креативни дейности в обучението по немски език  

зала 401                 гл. ас. Анелия Ламбова и екип  

корпус 2 
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12:00 – 13:00  Креативни дейности в обучението по испански език 

зала 402,                доц. д-р Венета Сиракова 

корпус 2 

 

    13:00 – 15:00  Биолаборатория 

    С1/04,  Представяне на лабораторията 

   корпус 1  доц. д-р Николай Петров 

 


