
ДНИ НА ОТВОРЕНИ ВРАТИ 

6 – 10 юни 2022 Г. 

 

СЪБИТИЯ И УЕБИНАРИ НА ПРОГРАМИТЕ В НБУ 

 

СРЯДА – 8 юни 2022 г. 

 

 

9:40 – 11:10 Уебинар за представяне на БП „Интериорен дизайн“ 

гл. ас. д-р Румен Кожухаров 

в ZOOM чрез линк: https://nbu-bg.zoom.us/j/84194066837 

 

9:40 – 12:50 "Character design", доц. д-р Калина Христова 

БП "Визуални изкуства" 

в ZOOM чрез линк:  

https://nbu-bg.zoom.us/j/84133865771?pwd=Z05TY0VDUjh0VU84aUNjbnRiVTRkUT09 

Meeting ID: 841 3386 5771, Passcode: 121983 

 

10:25 – 12:50 „Конституционно право“ 

МП „Право“ 

доц. д-р Деяна Марчева 

зала Аула, корпус 1 

 

11:00 – 11:30 „Светът на коралите“ 

БП „Екология и опазване на околната среда” – РО и ДО 

проф. д-р Даниела Пиларска 

в ZOOM чрез линк: https://nbu-bg.zoom.us/j/85296321935 

 

11:20 – 12:50 „Строеж и форми в музиката“ 

БП „Музика“ 

проф. Явор Конов, д. н. 

зала 501, корпус 1 

в ZOOM чрез линк: https://nbu-bg.zoom.us/j/81021837285 

 

11:30 – 13:30 „Разговор относно обучението по чужд език в НБУ“ 

преп. Десислава Дуриданова  

зала 117, корпус 1 

 

https://nbu-bg.zoom.us/j/84194066837
https://nbu-bg.zoom.us/j/85296321935
https://nbu-bg.zoom.us/j/81021837285


12:00 Концерт „Фолклорни разкази“ - студенти от курсовете по български 

танци и ТФ „Тропанка“ 

 БП „Музика“ 

гл. ас. д-р Маргарита Кръстева 

Университетски театър на НБУ 

 

13:00 – 14:00 "Демонстрация на реализиране на витражни и мозаечни произведения" 

Станимир Божилов 

БП "Визуални изкуства" 

С1/15 (зала по рисуване), корпус 1 

 

13:30 – 15:30 Срещи с програмните консултанти 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“ 

зала 312, корпус 2 

 

14:00 – 15:00 Уебинар за представяне на МП "Бизнес администрация", МП "Управление 

и развитие на човешките ресурси (на английски език)", МП "Управление и 

развитие на човешките ресурси (на български и английски език)",  

МП "Мениджмънт за организационно съвършенство" 

Вход през - Moodle - kandidati.nbu.bg 

 

14:00 – 15:00 „Как финансите променят обществото? Треска за доходност“ 

Уебинар за представяне на МП „Финанси“ 

гл. ас. д-р Красимир Костенаров  

в ZOOM чрез линк: https://nbu-bg.zoom.us/j/84677466588 

 

14:40 – 17:25 „Английски език В2“ 

Десислава Дуриданова,  

в ZOOM чрез линк: MEETING ID: 871 4105 0652 

https://nbu-bg.zoom.us/j/87141050652 

 

14:40 – 17:50 "Рисуване на голо тяло" 

БП "Визуални изкуства" 

зала 504, корпус 2 

 

 

https://bit.ly/2zuTEEi
https://nbu-bg.zoom.us/j/84677466588


 

15:00 – 15:30 „Екологични предизвикателства пред съвременния град“ 

БП „Екология и опазване на околната среда” – РО и ДО 

доц. д-р Ралица Берберова 

в ZOOM чрез линк: https://nbu-bg.zoom.us/j/87341646169 

 

16:30 – 17:30 „Предизвикателства пред международния бизнес в контекста на войната 

между Русия и Украйна“ 

Уебинар за представяне на МП „Международен бизнес и развитие“ 

гл. ас. д-р Цветелина Маринова 
в ZOOM чрез линк: https://nbu-bg.zoom.us/j/82970012486 

 

17:00 – 18:00 Как се кандидатства в НБУ? 

Христо Панчугов 

Вход през - Moodle - kandidati.nbu.bg 

 

18:00 – 19:00 "Финансирането на тероризма като секюритизиран проблем" 

д-р Гергана Йорданова 

БП "Гражданска и корпоративна сигурност" 

в ZOOM чрез линк: 

 https://nbu-

bg.zoom.us/j/82017900784?pwd=bU12TklsMTcxc3dGcnFKY3RhdG5TUT09 

Meeting ID: 820 1790 0784 

Passcode: 167251 

 

18:00 – 20:25 „Английски език В2“ 

Десислава Дуриданова,  
в ZOOM чрез линк: MEETING ID: 893 1476 8581  
https://nbu-bg.zoom.us/j/89314768581 

 

 

 

 

 

БП – Бакалавърска програма 

МП – Магистърска програма 

РО – редовно обучение 

ДО – дистанционно обучение 

 

 

https://nbu-bg.zoom.us/j/87341646169
https://nbu-bg.zoom.us/j/82970012486
https://bit.ly/2zuTEEi

