
Онлайн Тест по общообразователна подготовка

2, 3, 4 
ХII.2020

10, 11, 12
ХII.2020

16, 17, 18
ХII.2020

7, 8 
I.2021

13, 14, 15 
I.2021

20, 21, 22
I.2021
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I.2021

Уважаеми кандидат-студенти, 
през декември и януари може да изберете по една дата от 
кандидатстудентските сесии.  Тестът по 
общообразователна подготовка (ТОП) се провежда онлайн 
през платформата https://cstudent.nbu.bg. 
Пожелаваме Ви успех!

https://cstudent.nbu.bg/


Информационни дни
за кандидат-студенти

12 декември 2020 г., 

16 и 30 януари 2021 г.

Какво се случва по време на 
информационните дни

 Можете да научите всичко за 
кандидатстудентския изпит за НБУ –
онлайн Тест по общообразователна
подготовка и специализираните
изпити.

 Да получите индивидуална
консултация за кандидатстването и 
обучението в университета; 
разнообразието от програми, 
университетската среда.

 Да се запознаете с услугите, които
предоставят Студентският център на 
НБУ и локалните центрове.

 Да получите информация за 
начините, по които НБУ ще се грижи
за Вашата кариера чрез Центъраза
кариерно развитие на НБУ.

Разговори с 
кандидат-студенти

в Zoom
Уважаеми кандидат-студенти,

На 10, 15 и 17 декември от 
11:00 ч.-13:00 ч. и 14:30 ч.–16:30 ч. 

екипът на Кандидатстудентски и 
студентски информационен център

ще Ви очаква в ZOOM. За да се 
присъедините към нашите срещи е 

необходимо да се регистрирате
безплатно в ZOOM и да се 

включите чрез линк: 
https://us02web.zoom.us/j/4603779
202?pwd=K2t4azdBak5JUzVwK0c5ek

FmVDNCUT09
или на личен номер: 460 377 9202

Разговорите в ZOOM ще са напълно
свободни и ние ще отговорим на 

всички Ваши въпроси, за да бъдете
подготвени и мотивирани, да 

направите безпогрешен избор и да 
учите това, за което мечтаете. 



ИНДИВИДУАЛНИ КОНСУЛТАЦИИ

Кандидатстудентски и студентски
информационен център може да отговори 
на всички Ваши въпроси, свързани с 
кандидатстването в Нов български
университет. За тази цел е необходимо - да 
ни изпратите имейл на cstudent@nbu.bg, в 
който да посочите удобен за Вас ден и час. 
По този начин Вие можете да получите:

Обща индивидуална
консултация по време на която
ще се запознаете с 
възможностите за 
кандидатстване и обучение в 
Нов български университет.

Специализирана индивидуална
консултация за избор/смяна на 
програма (бакалавърска или 
магистърска)

 Специализирана индивидуална
консултация за изготвяне на 
индивидуална програма
(бакалавърска, магистърска и 
minor програма-втора 
специалност)

ЕКИП

Христо Панчугов
тел.: 02/ 8110 176
e-mail: hpanchugov@nbu.bg
Skype: NBU_CStudent2020-
1@outlook.com

Благовеста Йорданова
тел.: 02/ 8110 206
e-mail: byordanova@nbu.bg
Skype: NBU_CStudent2020-
3@outlook.com

Десислава Бушева
тел.: 02/ 8110 265
e-mail: dbusheva@nbu.bg
Skype: NBU_CStudent2020-
2@outlook.com



Първо – станете приятели на Фейсбук
страницата „Кандидат-студенти НБУ 2021 
– 2022“, за да си намерите отрано
приятели сред бъдещите колеги, които
още не познавате, но ви предстои да 
прекарате с тях дълго и интересно време. 
Второ – влезте в електронния каталог с 
програмите на НБУ, който е публикуван
във www.nbu.bg, и разгледайте тези, 
които мислите, че биха ви били 
интересни. Разгледайте програмите
спрямо професията, за което сте си 
мечтали от малки. Важно е човек да учи 
каквото иска. 
Трето – разучете в сайта Университетския
кампус – за да видите какви лаборатории 
и специализирани зали има за 
програмата, която сте си избрали. 
Кръглата официална зала, която сте
гледали по филмите, се нарича Аула –
представете си, че сте в нея. В НБУ има
аудитория, която е учебна съдебна зала –
направена точно като в истински съд, и 
истинска зала за балет, и много 
аудитории, които носят имената на 
известни личности, които са допринесли
за науката и изкуството.
Четвърто – не пропускайте една голяма
възможност: minor програмите – втора 
специалност, които при определен успех 
от предходните семестри могат да се 
записват безплатно в НБУ. Така, спокойно 
може да се запишете например в 
бакалавърска програма „Гръцки език и 
култура“, която организира превъзходни
пътуващи семинари, а по-късно да 
добавите и minor програма - втора 
специалност
„Управление на бизнеса и 
предприемачеството“.

Пето – влезте в Moodle – за да видите 
системата за електронно обучение,  която
студентите на НБУ използват във всеки
един курс. Запознайте се и с 
дистанционното обучение, разберете 
какво означава текущо оценяване и че ако
през семестрите сте изпълнили
възложените задачи, може да не се 
явявате на изпит през сесията, а да имате
дълга ваканция без „карантина“ от 
задължения. Разгледайте раздела за 
тюторството. Системата за тюторството е 
едно от най-хубавите неща в НБУ – още
щом прекрачи прага на университета, 
всеки студент може да има свой 
академичен съветник, преподавател, с 
когото да говори за всички въпроси. 
Шесто – разгледайте целия сайт и 
направете своята представа за НБУ –
хвърлете едно око на постановките на 
театъра, вижте концертите, не 
пропускайте в YouTube да чуете някой от 
концертите на студентите на Райна
Кабаиванска, която всяка година прави
своя майсторски клас тук, разгледайте
изложбите на Галерия UniArt, проучете
местата, на които може да пиете кафе, 
пейката, на която може да седнете с 
приятел – и тогава, спокойно и с радост, 
влезте в раздела „Кандидат-студенти“, за 
да видите нещата отвъд процедурите,  
формулярите и числата. 

И не забравяйте ето това, което казва
арменската писателка Нарине Абгарян в 
книгата си „Да живееш нататък“: „Пази 
чисто парченцето от света, което са ти
поверили. Това е всичко, което можеш да 
направиш за спасяването му“.

6 съвета за кандидат-студенти по време на пандемия


