
ДНИ НА ОТВОРЕНИ ВРАТИ 

21 – 26 МАРТ 2022 Г. 

 

СЪБИТИЯ И УЕБИНАРИ НА ПРОГРАМИТЕ В НБУ 

 

ПЕТЪК – 25 март 2022 г. 

 

11:00 – 12:00 Presentation of the programs with The University of York 

Google Meet joining info 

Video call link: https://meet.google.com/fec-ruid-phn  

 

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

                                 чрез линк: https://nbu-bg.zoom.us/j/82142185714 

 

11:20 – 12:50 "Култура и география на виното" - доц. д-р Ясен Захариев,  

БП Философия 

в ZOOM чрез линк: https://nbu-bg.zoom.us/j/85437561542  

 

11:30 – 12:00 „Уебинар за представяне на БП Българистика (български език, култура и 

литература) ” 

Вход през - Moodle - kandidati.nbu.bg 

 

11:30 – 13:00 Уебинар за представяне на БП Информатика, БП Информационни 

технологии, БП Мрежови технологии (на английски език), БП Мултимедия и 

компютърна графика 

                              Вход в https://meet.jit.si/NBU_Dni_na_otvoreni_vrati 

 

13:00 – 14:30 „Човекът и войната - диктаторите и армията” - гл. ас. д-р Димитър 

Гюдуров,  

БП История и археология 

в ZOOM чрез линк: https://nbu-bg.zoom.us/j/81689140022  

 

13:00 – 14:30 "Идеи в социологията" - гл. ас. д-р Теодора Карамелска,  

БП Социология 

Вход през - Moodle - kandidati.nbu.bg 

 

14:30 – 15:30 „Уебинар за представяне на БП Анимационно кино, БП Графичен дизайн, БП 

Кино и телевизия, БП Реклама, БП Фотография “ 

Вход през - Moodle - kandidati.nbu.bg 
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https://bit.ly/2zuTEEi
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14:30 – 16:30  Разговор относно обучението по чужд език в НБУ- преп. Десислава 

Дуриданова 

Зала 117/ Корпус 1 

 

15:00 – 15:30 „Уебинар за представяне на БП  Управление на туризма (РО и ДО), МП 

Мениджмънт на туристическия бизнес (РО и ДО), МП Мениджмънт на 

развлекателната индустрия“ - гл. ас. д-р Маргарита Мишева 

в ZOOM чрез линк: https://nbu-bg.zoom.us/j/83356401782  

 

15:00 – 16:00 "Политически науки за (все още) неполитолози" интерактивна игра, 

доц. д-р Евелина Стайкова,  

БП Политически науки 

в ZOOM чрез линк: https://nbu-bg.zoom.us/j/82711717175  

 

15:30 - 16:00 Консултации за кандидат-студенти в ZOOM  

                                 чрез линк: https://nbu-bg.zoom.us/j/82288503853 

 

18:00 – 19:30 "Marketing in International Business" - доц. д-р Едуард Маринов, 

МП „Международен бизнес и развитие“ (на английски език) 

в ZOOM чрез линк:https://nbu-bg.zoom.us/j/88031451556  

 

 

 

 

 

 

 

БП – Бакалавърска програма 

МП – Магистърска програма 

РО – редовно обучение 

ДО – дистанционно обучение 
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