
ДНИ НА ОТВОРЕНИ ВРАТИ 

 

6 – 10 юни 2022 Г. 

 

СЪБИТИЯ И УЕБИНАРИ НА ПРОГРАМИТЕ В НБУ 

 

ЧЕТВЪРТЪК – 9 юни 2022 г. 
 

 

9:40 – 11:10 „Шариатът в съвременния свят: проблеми и решения“ 

БП „Арабистика“ 

доц. д-р Мариана Малинова 
зала 409, корпус 2 

 

9:40 – 11:10 „Американска културна история“ 

проф. Албена Бакрачева, д. н. 
зала 410, корпус 2 
в ZOOM чрез линк: https://nbu-bg.zoom.us/j/89719172674 

 

9:40 – 11:10 „Стратегии за управление на бизнеса“ 

БП „Управление на бизнеса и предприемачество“ 

гл. ас. д-р Виктор Аврамов 
зала 110, корпус 2 

 

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

                                 чрез линк: https://nbu-bg.zoom.us/j/88467727573 

 

11:20 – 12:50 „Модерна арабска литература“ 

БП „Арабистика“ 

гл. ас. д-р Неделя Китаева 
зала 312, корпус 1 

 

11:20 – 12:50 „Нова американска литература“ 

проф. Албена Бакрачева, д. н. 
зала 310 А, корпус 1 
в ZOOM чрез линк: https://nbu-bg.zoom.us/j/88212749342 

 

11:30 – 12:00 „Новите герои: вселените на DC и Marvel“ 

БП „Философия“ 

проф. д-р Лидия Денкова 
в ZOOM чрез линк: https://nbu-bg.zoom.us/j/83054893501 

 

11:20 – 14:30 „Експериментални практики в модата“ 

БП „Мода“ 

гл. ас. д-р Яна Дворецка 
зала 502, корпус 2 

 

13:00 – 14:30 „Дизайн на среда, предмети и обекти в компютърните игри“ 

БП „Уеб дизайн и графична реклама“ 

Константин Касабов 
зала 308, корпус 1 

https://nbu-bg.zoom.us/j/89719172674
https://nbu-bg.zoom.us/j/88467727573
https://nbu-bg.zoom.us/j/88212749342
https://nbu-bg.zoom.us/j/83054893501


 

14:00 – 14:30 „Здравното състояние на българската нация в условията на пандемия“ 

БП „Логопедия“ 

доц. д-р Полина Михова 
в ZOOM чрез линк: https://nbu-bg.zoom.us/j/82289327115 

 

14:40 – 15:10 „Защитени ли сме в социалните мрежи?“ 

МП „Право“ 

доц. д-р Деница Топчийска 
зала 405, корпус 1 

 

15:00 – 15:30 „От студенти за студенти“ 

Уебинар на Студентски съвет на НБУ 
в ZOOM чрез линк: https://nbu-bg.zoom.us/j/83682331465  

 

15:00 – 16:00 Уебинар за представяне на БП „Логопедия“ 

доц. д-р Полина Михова 
в ZOOM чрез линк: https://nbu-bg.zoom.us/j/83500598615 

 

15:00 – 16:00 „Политология за (все още) неполитолози“ 
Вход през - Moodle - kandidati.nbu.bg 

 

16:00 – 17:00 Уебинар за представяне на МП „Архитектура“ 

гл. ас. д-р арх. Виолета Шатова 
Вход през - Moodle - kandidati.nbu.bg 

 

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

                                 чрез линк: https://nbu-bg.zoom.us/j/88688660002 

 

 

 

 

 

 

 

БП – Бакалавърска програма 

МП – Магистърска програма 

РО – редовно обучение 

ДО – дистанционно обучение 

 

 

 

 

 

 

 

https://nbu-bg.zoom.us/j/82289327115
https://nbu-bg.zoom.us/j/83682331465
https://nbu-bg.zoom.us/j/83500598615
https://bit.ly/2zuTEEi
https://bit.ly/2zuTEEi
https://nbu-bg.zoom.us/j/88688660002

