
ДНИ НА ОТВОРЕНИ ВРАТИ 

21 – 26 МАРТ 2022 Г. 

 

СЪБИТИЯ И УЕБИНАРИ НА ПРОГРАМИТЕ В НБУ 

 

 

ПОНЕДЕЛНИК – 21 март 2022 г. 

 

 

 

10:30 – 11:00 „Уебинар за представяне на МП Архитектура“ - гл. ас. д-р арх. Виолета 

Шатова,    

в ZOOM чрез линк: https://nbu-bg.zoom.us/j/82887951349  

 

12:00 – 13:00 "Зомбита, примати и изкуството на сделката" - гл. ас. д-р Виктор Аврамов, 

БП Управление на бизнеса и предприемачество 

 в ZOOM чрез линк: https://nbu-bg.zoom.us/j/82342980205  

 

14:40 – 15:10 „Зад кулисите на маркетинга“ - гл. ас. д-р Росица Накова,  

БП Маркетинг   

 в ZOOM чрез линк: https://nbu-bg.zoom.us/j/85833117676  

  

14:40 – 16:10 „Кино и литература“ - проф. Албена Бакрачева, д. н.,  

БП Англицистика (Английски език, култура и литература) 

зала 305, К2 

в ZOOM чрез линк: https://nbu-bg.zoom.us/j/84423270084  

 

14:40 – 17:25 „Английски език - ниво В2“ - преп. Десислава Дуриданова 

в ZOOM чрез линк: https://nbu-bg.zoom.us/j/87141050652  

MEETING ID: 871 4105 0652 

 

15:10 – 16:10 „Content marketing - историите, които продават“ - гл. ас. д-р Стефания 

Темелкова 

                               Уебинар за представяне на БП „Маркетинг“ (РО и ДО), МП „Маркетинг 

мениджмънт“ (РО и ДО) - гл. ас. д-р Стефания Темелкова, гл. ас. д-р Росица 

Накова 

в ZOOM чрез линк: https://nbu-bg.zoom.us/j/85833117676   
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16:00 – 17:00 „АнтиКовид-19 храни“ – доц. д-р Галина Сачанска 

„Ваксини и здраве“ – доц. д-р Николай Петров  

Уебинар за представяне на БП  „Биология – Обща и приложна, БП 

„Клетъчна биология и Вирусология“,  МП „Микробиология“ 

Вход през - Moodle - kandidati.nbu.bg 

 

16:20 – 17:30 „Древно изкуство и идеология“ - гл. ас. д-р Росица Гичева 

БП "Изкуствознание и артмениджмънт" 

в ZOOM чрез линк: https://nbu-bg.zoom.us/j/87668237809  

 

17:00 - 18:00 Как се избира университет? – Христо Панчугов 

                               в ZOOM чрез линк: https://nbu-bg.zoom.us/j/87115856961  

 

18:00 – 19:00 "Уеб дизайн,  анимирана графика и визуални ефекти" -  ас. Мария Миличин,   

д-р Петко Якимов,  

БП Уебдизайн и графична реклама 

в ZOOM чрез линк: https://nbu-bg.zoom.us/j/83674956031  

 

18:00 – 20:25  „Английски език - ниво В2“ - преп. Десислава Дуриданова 

в ZOOM чрез линк: https://nbu-bg.zoom.us/j/87141050652  

MEETING ID: 871 4105 0652 

 

18:30 – 19:00 "Енергийни аспекти на сигурността" - гл. ас. д-р Михаел Димитров,  

БП Гражданска и корпоративна сигурност 

в ZOOM чрез линк: https://nbu-bg.zoom.us/j/85368020526  

 

 

 

БП – Бакалавърска програма 

МП – Магистърска програма 

РО – редовно обучение 

ДО – дистанционно обучение 
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