
ДНИ НА ОТВОРЕНИ ВРАТИ 

 

6 – 10 юни 2022 Г. 

 

СЪБИТИЯ И УЕБИНАРИ НА ПРОГРАМИТЕ В НБУ 

 

ВТОРНИК – 7 юни 2022 г. 
 

 

9:00 – 11:00 „Творческа работилница по композиция“ 

поч. проф. Стефан Драгостинов и студенти от БП „Музика“  

зала 506, корпус 1 

 

9:30 – 13:00 „Репетиции  на студентски спектакъл - "The Rocky Horror Picture Show“ 

БП „Музика“  

Университетски театър, НБУ 

 

10:00 – 11:00 Уебинар на БП „Администрация и управление", МП "Лидерство и 

публичен мениджмънт" 
Вход през - Moodle - kandidati.nbu.bg 

 

10:30 – 11:30 Уебинар на БП „Телекомуникации и компютърни технологии",  

МП "Иновации и предприемачество в компютърните и комуникационни 

технологии", МП " Телекомуникации" 
в ZOOM чрез линк:  

 https://us06web.zoom.us/j/83248745792?pwd=cEc1OUpGaExRTVozd1ByNHk2VXMrZz09 
Meeting ID: 832 4874 5792 
Passcode: 561222 

 

11:20 – 14:30 Студентски колоквиум "Политики и управление по време на кризи" 

БП „Политически науки“ , БП „Управление на бизнеса и 

предприемачество“, БП „Гражданска и корпоративна сигурност“ 

доц. д-р Евелина Стайкова, гл. ас. д-р Юлиана Хаджичонева,  

гл. ас. д-р Дафинка Сидова 

   зала 409, корпус 1 

 

11:20 – 12:20 „Защо да учим антропология в НБУ? Ползи и перспективи“ 

БП „Антропология“  

зала 307, корпус 2 
в ZOOM чрез линк: https://nbu-bg.zoom.us/j/85111446411 

 

11:20 – 14:30 „Изобразителна методика за дизайна“ 

БП „Мода“  

доц. д-р Елена Тодорова 

зала 800, корпус 2 

 

11:20 – 14:30 „Изобразителна методика за дизайна“ 

БП „Уеб дизайн и графична реклама“  

ас. Мария Миличин 

зала 607, корпус 2 

 

https://bit.ly/2zuTEEi
https://us06web.zoom.us/j/83248745792?pwd=cEc1OUpGaExRTVozd1ByNHk2VXMrZz09
https://nbu-bg.zoom.us/j/85111446411


 

11:30 – 12:00 „Въпроси и отговори за програмите по екология“ 

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

МП „Екологични експертизи и контрол“ – РО и ДО 
Вход през - Moodle - kandidati.nbu.bg 

 

11:30 – 12:30 Уебинар за представяне на БП „Театър“ - Доц. Снежина Петрова, Доц. д-р 

Анна Пампулова, Християна Стоименова 

в ZOOM чрез линк:  
https://nbu-bg.zoom.us/j/84545306197?pwd=UFBIbnhsZTE4MkRQL2hsUGNjbURCdz09 

 

11:30 – 12:30 „Електронни музикални инструменти – традиции и съвременност“ 

БП „Музика“  

проф. д-р Симо Лазаров, доц. д-р Росица Бечева  

зала 511, корпус 1 

 

13:00 – 14:00 Уебинар за представяне на БП "Визуални изкуства"  

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

 

13:00 – 14:30 „Защо да (продължа) да уча чужд език в НБУ?“ 

преп. Десислава Дуриданова  
в ZOOM чрез линк: https://nbu-bg.zoom.us/j/81645246122 

 

13:00 – 14:30 „Упражнения по гражданско право (обща част)“ 

МП „Право“  

гл. ас. д-р Емилия Димитрова 

зала 305, корпус 2 

 

14:30 – 16:30 „Разговор относно обучението по чужд език в НБУ“ 

преп. Десислава Дуриданова  

зала 117, корпус 1 

 

14:40 – 16:10 „Мога ли да водя счетоводство на фирмата си сам?“ 

Уебинар на  МП „Счетоводство и одитинг“ 

доц. д-р Станислава Георгиева 
в ZOOM чрез линк: https://nbu-bg.zoom.us/j/85192655636 

 

14:40 – 16:10 Уебинар за представяне на БП "Управление на туризма" 

МП "Културен туризъм", МП "Международен алтернативен 

туризъм", МП "Мениджмънт на развлекателната индустрия",  

МП "Мениджмънт на туристическия бизнес", МП "Управление на 

агробизнеса и развитие на селските райони" 
Вход през - Moodle - kandidati.nbu.bg 

 

15:00 – 16:00 Уебинар за представяне на МП "Право" 

доц. д-р Гинка Симеонова 
Вход през - Moodle - kandidati.nbu.bg 

 

 

 

https://bit.ly/2zuTEEi
https://nbu-bg.zoom.us/j/84545306197?pwd=UFBIbnhsZTE4MkRQL2hsUGNjbURCdz09
https://bit.ly/2zuTEEi
https://nbu-bg.zoom.us/j/81645246122
https://nbu-bg.zoom.us/j/85192655636
https://bit.ly/2zuTEEi
https://bit.ly/2zuTEEi


16:20 – 17:50 „Перспектива във визуалните изкуства“ 

БП "Уеб дизайн и графична реклама" 

ас. Мария Миличин, д-р Петко Якимов 
в ZOOM чрез линк: https://nbu-bg.zoom.us/j/89116700877 

 

18:00 – 19:00 „Енергийни аспекти на сигурността“ 

БП "Гражданска и корпоративна сигурност" 

д-р Михаел Димитров 
в ZOOM чрез линк: https://nbu-bg.zoom.us/j/84142644395 

 

 

 

 

 

 

БП – Бакалавърска програма 

МП – Магистърска програма 

РО – редовно обучение 

ДО – дистанционно обучение 

 

https://nbu-bg.zoom.us/j/89116700877
https://nbu-bg.zoom.us/j/84142644395

