
ДНИ НА ОТВОРЕНИ ВРАТИ 

 

21 – 26 ноември 2022 г. 

 

СЪБИТИЯ И УЕБИНАРИ НА ПРОГРАМИТЕ В НБУ 

 

СРЯДА – 23 НОЕМВРИ 2022 г. 
 

 

9:40 – 11:10 „Демонстрация на Ръгби“ 

д-р Светлозар Василев 

игрище, Спортен комплекс 

 

9:40 – 11:10 „Стратегическа визия за развитие на ЕС - Хоризонт Европа 2050“ 

БП „Управление на бизнеса и предприемачество“,  

БП „Администрация и управление“ 

гл. ас. д-р Виктор Аврамов 

зала 316, корпус 1 
в ZOOM чрез линк: https://nbu-

bg.zoom.us/j/87211093648?pwd=NnlJMk1RYi9qdCswUEp5L2JMenlodz09 

 

9:40 – 11:10 „Шедьоври на християнското изкуство“ 

БП „Изкуствознание и артмениджмънт“,  

МП „Сравнително изкуствознание“ 

гл. ас. д-р Владимир Димитров 

зала 303, корпус 2 

 

9:40 – 11:10 „10 мотивиращи причини да се храним здравословно“ 

д-р Иван Неделчев 

Студентски спортен клуб 

 

9:40 – 11:10 „Танците на Тракийската фолклорна област“ - уъркшоп  

БП „Музика“  

гл. ас. д-р Маргарита Кръстева-Стойчевска 

зала 514, корпус 1 

 

9:40 – 12:50 „Административно право и административен процес“ 

МП "Право"  

проф. д. н. Райна Николова 

зала 409, корпус 1 

 

10:30 - 11:00 Консултации за кандидат-студенти в ZOOM  

                                 чрез линк: https://nbu-

bg.zoom.us/j/86829411627?pwd=bWVQS3h4ZmlQcXVzeG9YK3pDaFozQT09 

 

10:30 – 11:30 Уебинар на БП "Телекомуникации"  

доц. д-р Росен Пасарелски 

зала 618, корпус 2 
в ZOOM чрез линк: 

https://zoom.us/j/8013549241?pwd=Z0JZeWxPK0l2R2dvUVpzWGxxaE1iQT09  
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11:00 – 12:00 Уебинар на БП "Театър"  

доц. д-р Анна Пампулова 
в ZOOM чрез линк: https://nbu-

bg.zoom.us/j/87574327304?pwd=b0RGUEhJbUpWRTFRMHcyT3Myd3Rsdz09  
 

11:20 – 12:50 „Зад кулисите на маркетинга“ 

 „В интернет никой не знае, че съм куче. Content marketing - да убеждаваш 

с мисъл“ 

Уебинар на БП „Маркетинг“ РО и ДО,  

МП „Маркетинг мениджмънт“ РО и ДО 

 гл. ас. д-р Росица Накова, гл. ас. д-р Стефания Темелкова 
Zoom чрез линк: https://nbu-

bg.zoom.us/j/88315268723?pwd=dzBPTlgwb0R6RERka1c0cHVBdUlQQT09 

 

11:20 – 12:50 „Въведение в електронните медии“ 

БП „Журналистика", БП "Връзки с обществеността"  

доц. д-р Стойко Петков 

зала 310, корпус 1 

 

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

БП „Антропология"  

проф. д-р Васил Гарнизов 

зала 706, корпус 2 

 

11:30 – 13:00 „Рисуване с акрилна живописна техника“ 

БП „Визуални изкуства"  

доц. д-р Ралица Мирчева 

зала 800, корпус 2 

 

13:00 – 14:00 „Социологически теории за модерността“ 

БП „Философия" РО и ДО, БП „Социология" 

Гл. ас. д-р Теодора Карамелска 

зала 312, корпус 1 

 

13:00 – 14:00 „Между дигиталното и материалното“ 

БП „Уеб дизайн и графична реклама" 

ас. д-р Евелина Гебрева 
в ZOOM чрез линк: https://nbu-

bg.zoom.us/j/83830401759?pwd=OVlqeVF4R25OV29iRmY2KzgvUmhmdz09 

 

13:00 – 14:00 „Счетоводната информация и бизнес решенията“ 

Уебинар на БП„ Счетоводство и контролинг“ РО и ДО,  

МП „Счетоводство и одитинг“ 

доц. д-р Станислава Георгиева,  
 в ZOOM чрез линк: https://nbu-

bg.zoom.us/j/81774543584?pwd=dEZNcC9IRi90Uy9aVXI0TENFYmFNQT09 

 

13:00 – 14:00 „Видове въглища и замърсяване на околната среда от техния добив и 

използване“ 

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

доц. д-р Биляна Костова,  
 С1/06 - Лаборатория по геология, корпус 1 
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13:00 – 14:00 „3D принтиране и керамика“ 

БП „Визуални изкуства",  

ас. д-р Виолета Заранкова,  

 ателие 08, Център по изкуства 

 

13:00 – 14:30 „История на българската държава и право“ 

МП „Право",  

проф. д-р Екатерина Михайлова,  

зала 210, корпус 1 

 

13:00 – 14:00 Уебинар на БП „Българистика (Български език, култура и литература"  

доц. Морис Фадел, д. н. 
Вход през - Moodle - kandidati.nbu.bg 

 

13:00 – 14:30 Уебинар на БП „Музика“  

гл. ас. д-р Ана Линчева, гл. ас. д-р Маргарита Кръстева 
в ZOOM чрез линк: https://nbu-

bg.zoom.us/j/89174553430?pwd=dHUvR0wxVGhRaitFcDJBZGg2VUtXUT09 

 

14:00 – 14:30 Уебинар на БП „Връзки с обществеността", БП „Журналистика  

доц. д-р Стойко Петков 
Вход през - Moodle - kandidati.nbu.bg 

 

14:40 – 16:10 „Изобразителна методика на дизайна“ 

БП „Уеб дизайн и графична реклама“  

проф. д-р Елена Тодорова 

зала 800, корпус 2 

14:40 – 16:10 „Грижа за клиента“ 

БП „Управление на туризма“ РО и ДО 

гл. ас. д-р Маргарита Мишева 

зала 217, корпус 1 

 

15:00 – 16:00 „Политически науки за (все още) неполитолози“ 

БП „Политически науки“ 

доц. д-р Евелина Стайкова, д-р Илдико Отова, Йоанна Ненчева 
Вход през - Moodle - kandidati.nbu.bg 

 

15:30 – 15:45 Уебинар на МП „Психология на развитието“ 

гл. ас. д-р Кристина Гоцева-Българанова  
Вход през - Moodle - kandidati.nbu.bg 

 

15:45 – 16:00 Уебинар на МП „Организационна и социална психология“ 

гл. ас. д-р Соня Драгова  
Вход през - Moodle - kandidati.nbu.bg 

 

16:00 – 16:15 Уебинар на МП „Клинична психология – психоаналитична перспектива“ 

ас. д-р Елена Пседерска 
Вход през - Moodle - kandidati.nbu.bg 
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16:00 - 16:30 Консултации за кандидат-студенти в ZOOM  

                                 чрез линк: https://nbu-

bg.zoom.us/j/86782356658?pwd=ZU1rT2NCZjBtSktVVm5xMDJYbW1xZz09 

 

16:15 – 16:30 Уебинар на МП „Когнитивна наука“ 

проф. д-р Лилия Гурова, гл. ас. д-р Иво Попиванов 
Вход през - Moodle - kandidati.nbu.bg 

 

16:20 – 17:50 „Методика на дизайна“ 

БП „Интериорен дизайн“ 

гл. ас. д-р Иванка Добрева-Драгостинова 

ателие 08, Център по изкуства 

 

16:20 – 17:20 Уебинар на БП "Визуални изкуства"  

доц. д-р Калина Христова, гл. ас. д-р Христина Дякова 
Вход през - Moodle - kandidati.nbu.bg 

 

16:45 – 17:15 Уебинар на БП „Психология на български език“ 

гл. ас. д-р Методи Коралов 
Вход през - Moodle - kandidati.nbu.bg 

 

17:15 – 17:45 Уебинар на БП „Психология на английски език“ 

гл. ас. д-р Иво Попиванов 
Вход през - Moodle - kandidati.nbu.bg 

 

18:30 – 20:00 Спектакъл „12 разгневени жени“ 

проф. д-р Ева Волицер и студенти от майнър програма „Театър – 

актьорско изкуство“ 
Университетски театър на НБУ 

 

18:30 – 20:25 „Английски език С1“ 

Десислава Дуриданова,  
 в ZOOM чрез линк: https://nbu-bg.zoom.us/j/89314768581  

 

 

 

 

 

 

БП – Бакалавърска програма 

МП – Магистърска програма 

РО – редовно обучение 

ДО – дистанционно обучение 
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