
ДНИ НА ОТВОРЕНИ ВРАТИ 

 

21 – 26 ноември 2022 г. 

 

СЪБИТИЯ И УЕБИНАРИ НА ПРОГРАМИТЕ В НБУ 

 

ПЕТЪК – 25 НОЕМВРИ 2022 г. 
 

 

9:40 – 11:10 „Специален клас - предизвикателствата пред "различните" деца в 

училище“ 

БП „Логопедия“,  

проф. д-р Виолета Боянова 

зала 217, корпус 1 
в ZOOM чрез линк: https://nbu-

bg.zoom.us/j/87981565901?pwd=NWo2NGVOMGNLMWhTRHF4aWI0WUdpdz09 

 

9:40 – 11:10 „Викингите, океанът и светът“ 

БП „История и Археология“,  

доц. д-р Боян Думанов 

зала 111, корпус 2 

 

11:00 – 12:00 „Съвременни политики за управление на отпадъците“ 

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

доц. д-р Ралица Берберова 

С1/06 - Лаборатория по геология, корпус 1 

 

11:20 – 12:50 „Как изучаваме финансовите пазари в НБУ“ 

Уебинар на БП „Финанси“ РО и ДО, МП „Финанси“ 

гл. ас. д-р Нигохос Канарян 

зала 217, корпус 1 

Zoom чрез линк: https://nbu-

bg.zoom.us/j/82113613523?pwd=S3hzb1h2WHY4Qjd3dzZBM0RDYko4Zz09 

 

 

11:20 – 12:30 „Уъркшоп по поп и джаз пеене“ 

БП „Музика“, 

гл. ас. д-р Илиян Парасков 

зала 503, корпус 1 

 

11:20 – 16:00 „Езици на сигурността“ 

БП „Гражданска и корпоративна сигурност“, 

гл. ас. д-р Дафинка Сидова 

зала 405, корпус 1 

 

12:00 – 13:30 „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 

С1/04 – Лаборатория по биология, корпус 1 

 

https://nbu-bg.zoom.us/j/87981565901?pwd=NWo2NGVOMGNLMWhTRHF4aWI0WUdpdz09
https://nbu-bg.zoom.us/j/87981565901?pwd=NWo2NGVOMGNLMWhTRHF4aWI0WUdpdz09
https://nbu-bg.zoom.us/j/82113613523?pwd=S3hzb1h2WHY4Qjd3dzZBM0RDYko4Zz09
https://nbu-bg.zoom.us/j/82113613523?pwd=S3hzb1h2WHY4Qjd3dzZBM0RDYko4Zz09


 

 

     13:00 – 13:45 Демонстративни занимания по устен превод с ученици от 19 СУ „Елин 

Пелин“ 

БП „Англицистика (Английски език, култура и литература) – РО и ДО, 

БП „Английски език и професионална комуникация“ (съвместна програма 

с университета в Йорк), БП „Германистика (с втори чужд език 

английски)“, БП „Испанистика (с втори чужд език английски)“  

проф. дфн. Мария Грозева 

зала 401, корпус 2 

 

13:00 – 14:30 „Уебинар за представяне на БП Анимационно кино, БП Графичен дизайн, 

БП Кино и телевизия, БП Реклама, БП Фотография “ 

Вход през - Moodle - kandidati.nbu.bg 

 

13:00 – 16:10 „Дизайнерски методи“ 

БП „Уеб дизайн и графична реклама“, 

ас. Мария Миличин 

заседателна зала, Библиотека 

 

13:00 – 17:00 „КОНФЕРЕНЦИЯ „СОЦИАЛНИЯТ УНИВЕРСИТЕТ“ - Съвременните 

тенденции в подпомагането на обучението на студенти със специални 

потребности“ 

БП „Логопедия“, 

Доц. д-р Маргарита Станкова, доц. д-р Екатерина Тодорова,  

доц. д-р Полина Михова 

Университетски театър 

 

14:00 – 15:00 „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 

 

14:00 – 15:00 Уебинар за представяне на БП "Приложни чужди езици за 

администрация и управление (на английски и втори чужд език)" РО и ДО 

Вход през - Moodle - kandidati.nbu.bg 

 

14:40 – 15:10 „Защитени ли сме в социалните мрежи?“ 

МП „Право“, 

доц. д-р Деница Топчийска 

зала 210, корпус 1 

 

14:40 – 15:10 Уебинар - „Критичният завой в дизайна, развиващ се в академичен 

контекст в НБУ“ 

БП „Интериорен дизайн“, 

гл. ас. д-р Руслан Лозев 
в ZOOM чрез линк: https://nbu-

bg.zoom.us/j/88538401942?pwd=WlA4TWFWVktNMVJHWFRKMEdUUDFnZz09 

https://bit.ly/2zuTEEi
https://bit.ly/2zuTEEi
https://nbu-bg.zoom.us/j/88538401942?pwd=WlA4TWFWVktNMVJHWFRKMEdUUDFnZz09
https://nbu-bg.zoom.us/j/88538401942?pwd=WlA4TWFWVktNMVJHWFRKMEdUUDFnZz09


 

 

 

 

14:40 – 16:10 „Икономически растеж срещу икономическо развитие“ 

МП „Международен бизнес и развитие“ (на български и на английски 

език), 

доц. д-р Едуард Маринов, гл. ас. д-р Елена Спасова 
в ZOOM чрез линк: https://nbu-

bg.zoom.us/j/81625585601?pwd=L09vNUdHMzY2VWduMlVLZ2IxaXdkZz09 

 

15:00 – 16:00 „Уебинар за представяне на БП Философия РО и ДО, БП Философия на 

английски език, БП „Социология“ 

 доц. Христо Гьошев, гл. ас. Теодора Карамелска, доц. д-р Ясен Захариев, 

Ирена Димитрова 

в ZOOM чрез линк: https://nbu-

bg.zoom.us/j/89374387193?pwd=bTlsZmFic2VCMktXWXhTbEpWNy80Zz09 

 

16:00 – 17:00 „Уебинар за представяне на БП "Управление на туризма" РО и ДО,  

МП "Мениджмънт на туристическия бизнес", МП "Мениджмънт на 

развлекателната индустрия" 

 гл. ас. д-р Маргарита Мишева 

Вход през - Moodle - kandidati.nbu.bg 

 

16:10 – 17:00 „Уебинар за представяне на БП "Изкуствознание и артмениджмънт", 

МП "Сравнително изкуствознание" 

 гл. ас. д-р Владимир Димитров 

Вход през - Moodle - kandidati.nbu.bg 

 

16:20 – 17:00 „Практическа логика за кандидат-студенти“ 

БП Философия РО и ДО  
зала 305, корпус 2 
в ZOOM чрез линк: https://nbu-

bg.zoom.us/j/84693614727?pwd=Uld4MFp1Z1UvemhhMWl6VUlIQWN4QT09 

 

 

16:20 – 17:50 „Организация на музейни експозиции и изложбени пространства“ 

БП „Интериорен дизайн“, 

доц. д-р Иво Попов 

зала 411, корпус 1 

 

 

18:00 – 19:30 „Изкуството: психика и творчество“ 

БП "Изкуствознание и артмениджмънт", МП "Сравнително 

изкуствознание", 

гл. ас. д-р Росица Гичева 

зала 111, корпус 2 

 

https://nbu-bg.zoom.us/j/81625585601?pwd=L09vNUdHMzY2VWduMlVLZ2IxaXdkZz09
https://nbu-bg.zoom.us/j/81625585601?pwd=L09vNUdHMzY2VWduMlVLZ2IxaXdkZz09
https://nbu-bg.zoom.us/j/89374387193?pwd=bTlsZmFic2VCMktXWXhTbEpWNy80Zz09
https://nbu-bg.zoom.us/j/89374387193?pwd=bTlsZmFic2VCMktXWXhTbEpWNy80Zz09
https://bit.ly/2zuTEEi
https://bit.ly/2zuTEEi
https://nbu-bg.zoom.us/j/84693614727?pwd=Uld4MFp1Z1UvemhhMWl6VUlIQWN4QT09
https://nbu-bg.zoom.us/j/84693614727?pwd=Uld4MFp1Z1UvemhhMWl6VUlIQWN4QT09


 

18:00 – 19:30 Благотворително представление на танцово - музикален спектакъл 

"Луната е на всички" с участието на деца и младежи с проблеми в 

развитието,  деца и младежи в риск и техни връстници на Фондация 

"Помощ на лица с проблеми в развитието" 

БП „Логопедия“, 

Доц. д-р Маргарита Станкова, доц. д-р Екатерина Тодорова,  

доц. д-р Полина Михова 

Университетски театър 

 

 

 

 

 

БП – Бакалавърска програма 

МП – Магистърска програма 

РО – редовно обучение 

ДО – дистанционно обучение 

 


