
ДНИ НА ОТВОРЕНИ ВРАТИ 

 

21 – 26 ноември 2022 г. 

 

СЪБИТИЯ И УЕБИНАРИ НА ПРОГРАМИТЕ В НБУ 

 

ЧЕТВЪРТЪК – 24 НОЕМВРИ 2022 г. 
 

9:40 – 11:10 „Училищна медиация и ненасилствена комуникация“ 

БП „Начална училищна педагогика и чужд език“,  

Маргарита Ленкова 

зала 303, корпус 2 

 

10:00 – 11:30 „Лъжеш ли?“ 

Първан Будинов, гост на Есенна конференция на департамент „Медии и 

комуникация“ 
в ZOOM чрез линк: https://nbu-
bg.zoom.us/j/85016205282?pwd=QVdYaWU5QWxWM0hQWFZ6cjhZQmtldz09 

 

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

                                 чрез линк: https://nbu-

bg.zoom.us/j/86942377374?pwd=WlgraytpSzdHV0djSldpQnVyWlJ2QT09 

 

11:00 – 12:00 „Въпроси и отговори за програмите по екология“ 

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

доц. д-р Биляна Костова, доц. д-р Ралица Берберова 
Вход през - Moodle - kandidati.nbu.bg 

 

11:30 – 12:00 „Стилове и течения в електронната музика“ 

БП „Музика“,  

проф. д-р Симо Лазаров, доц. д-р Росица Бечева, гл. ас. д-р Емил Трайчев 

зала 511, корпус 1 

 

12:00 – 12:30 „Как се рисуват герои / персонажи за книга или комикс“ 

БП „Визуални изкуства“,  

доц. д-р Калина Христова 
в ZOOM чрез линк: https://nbu-bg.zoom.us/j/82317171514  

 

     13:00 – 14:00  Уебинар на 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)“,  

МП „Лингводидактика“, МП „Писмен и устен превод“, МП „Юридически 

превод с един чужд език – английски или немски“, МП „Юридически превод 

с два чужди езика – английски и немски“ 

проф. Дияна Янкова, гл. ас. Анелия Ламбова, доц. Елена Савова, доц. Венета     

Сиракова 
Вход през - Moodle - kandidati.nbu.bg 

 

 

https://nbu-bg.zoom.us/j/85016205282?pwd=QVdYaWU5QWxWM0hQWFZ6cjhZQmtldz09
https://nbu-bg.zoom.us/j/85016205282?pwd=QVdYaWU5QWxWM0hQWFZ6cjhZQmtldz09
https://nbu-bg.zoom.us/j/86942377374?pwd=WlgraytpSzdHV0djSldpQnVyWlJ2QT09
https://nbu-bg.zoom.us/j/86942377374?pwd=WlgraytpSzdHV0djSldpQnVyWlJ2QT09
https://bit.ly/2zuTEEi
https://nbu-bg.zoom.us/j/82317171514
https://bit.ly/2zuTEEi


13:00 – 14:00 „Керамични отпечатъци“ 

БП „Визуални изкуства“,  

Алина Папазова 

ателие 13, Център по изкуства 

 

14:40 – 16:10 „Средновековният законодател, съдия и обвиняем“ 

МП „Право“,  

доц. д-р Петя Неделева 

Zoom: https://nbu-

bg.zoom.us/j/87979812363?pwd=ejB0VkpxL0lYS3lQYzhFcFZwczB5dz09 

 

14:40 – 16:10 „От върховен хищник до домашен любимец - история на кучето в 

Древността“ 

БП „История и археология“,  

гл. ас. д-р Надежда Карастоянова 

зала С1 19/20, корпус 1 
в ZOOM чрез линк: https://nbu-

bg.zoom.us/j/85169501749?pwd=ZWlxc1EzMmcxTGYzVmhtbGJyb0o3QT09 

 

14:40 – 16:10 „Използване на ИКТ в ранните години: родители и терапевти в 

партньорство“ 

БП „Логопедия“,  

доц. д-р Полина Михова 

зала 407, корпус 2 
в ZOOM чрез линк: https://nbu-

bg.zoom.us/j/83094269518?pwd=VXFsenZNQVNwVnYyeS9nZSs2cnV1dz09 

 

 

14:40 – 16:10 „Изкуството да говорим правилно - говор и говорни процеси“ 

БП „Логопедия“,  

доц. д-р Екатерина Тодорова 

зала 505, корпус 2 
в ZOOM чрез линк: https://nbu-

bg.zoom.us/j/88924708610?pwd=VUQyNFFQSFFyMFQwSHZyYjVyb3UxUT09 

 

14:40 – 16:10 „Сценична интерпретация“ 

БП „Музика“,  

гл. ас. д-р Ана Линчева, преп. Симеон Симеонов 

зала 501, корпус 1 

 

14:40 – 16:10 „Училищна медиация и ненасилствена комуникация“ 

БП „Начална училищна педагогика и чужд език“,  

проф. д-р Емилия Алексиева 

зала 404, корпус 2 

 

14:40 – 17:50 „Дизайнерски методи“ 

БП „Уеб дизайн и графична реклама“,  

ас. Мария Миличин 

заседателна зала, Библиотека 
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15:00 – 16:00 „Антропологията: наука за различните начини да бъдеш човек“ 

БП „Антропология“,  

доц. д-р Евгения Благоева и Роберта Колева 

зала 615, корпус 2 
в ZOOM чрез линк: https://nbu-

bg.zoom.us/j/81332585930?pwd=Umh0TVpjYlpaaFpGMWN2Yys5UVBwZz09 

 

16:00 – 16:30 „Как хобито ми да пътувам може да се превърне в моя професия?“ 

БП „Управление на туризма“ РО и ДО,  

гл. ас. д-р Маргарита Мишева 
в ZOOM чрез линк: https://nbu-

bg.zoom.us/j/83235338441?pwd=L1dVanRrc1M3U1I2Y0k3R3lwdU96dz09 

 

16:00 - 16:30 Консултации за кандидат-студенти в ZOOM  

                                 чрез линк: https://nbu-

bg.zoom.us/j/89811076104?pwd=dmxHUjEyMkMycHliNEU3NDE2aGowUT09 

 

16:15 – 16:30 Уебинар на БП „Начална училищна педагогика и чужд език“, МП 

„Лидерство и мениджмънт в образованието“ 

доц. д-р Елена Благоева, ас. д-р Лъчезар Африканов 
чрез линк: https://meet.google.com/bac-ozmi-buu 

 

16:20 – 17:50 „Постиндустриалния свят“ 

БП „Управление на бизнес и предприемачество“ РО и ДО,  

гл. ас. д-р Виктор Аврамов 

зала 409, корпус 1 
в ZOOM чрез линк: https://nbu-

bg.zoom.us/j/84964826256?pwd=RHllYjVtYUNuK09udGwwdlZlU2NHZz09 

 

16:20 – 17:50 „Среща дискусия с родители на деца с разстройство от аутистичния 

спектър, терапевти и студенти“ 

БП „Логопедия“,  

доц. д-р Маргарита Станкова 

зала 703, корпус 2 
в ZOOM чрез линк: https://nbu-

bg.zoom.us/j/81008682689?pwd=QWw2YmxIb2NZOEpnRFduUzlhSVM4QT09 

 

16:30 – 17:00 Уебинар „Киберсигурността – въпрос на образование или култура“ 

БП „Гражданска и корпоративна сигурност“,  

ас. д-р  Светослав Велков 
в ZOOM чрез линк: https://nbu-
bg.zoom.us/j/84863555270?pwd=VmQyUVlQa2FrU2JxMDJkVTlLT1AvZz09  

 

     19:40  Прожекция и дебат на тема: „Принудителният труд, робството и 

трафикът на хора през ХХІ век“ 
Департаменти  - „Национална и международна сигурност“, „Политически 

науки“, „Право“, „Администрация и управление“ 

зала Аула, корпус 1 
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БП – Бакалавърска програма 

МП – Магистърска програма 

РО – редовно обучение 

ДО – дистанционно обучение 


