ОНЛАЙН ТЕСТ ПО ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНА ПОДГОТОВКА
Кандидатстудентският изпит - Тест по общообразователна подготовка (ТОП) се
провежда онлайн през платформата https://cstudent.nbu.bg

13, 14, 15
I
2022

19, 20, 21
I
2022

26, 27, 28
I
2022

2, 3, 4
II
2022

9,10,11
II
2022

16,17,18
II
2022

Класиране и срокове за подаване на документи - 2022
Май

Юли I

Юли ІІ

до 13 май

до 1 юли

до 22 юли

24,25,26
II
2022

Ден на кандидат-студента
15 януари 2022 г. – Варна
Фестивален и конгресен център, зала № 5
22 януари 2022 г. – Бургас
хотел "Гран вия", зала "Мадрид"
12 февруари 2022 г. – Пловдив
Бизнес хотел "Пловдив«, конферентна зала
19 февруари 2022 г. – Видин
хотел "Дунав“, конферентна зала
24 февруари 2022 г. – Перник
Районен младежки дом "Мошино"
26 февруари 2022 г. – София
Нов български университет
12 март 2022 г. – Варна
Фестивален и конгресен център, зала № 5
18 март -2022 г. - Казанлък
хотел "Палас", конферентна зала
19 март 2022 г. – Стара Загора
хотел „Верея“, конферентна зала
В Дните на кандидат-студента се провеждат общи
индивидуални консултации за:
 възможностите за кандидатстване и обучение в
университета
 възможностите за явяване на Теста по
общообразователна подготовка и
специализираните изпити
 избора на програма
 запознаване с услугите, които предоставя
Студентският център на НБУ
За информация: https://nbu.bg/bg/kandidatstudenti/konsultirane/kandidatstudentski-dni-i-borsi

Информационни дни за
кандидат-студенти в
Книжарница-галерия

"НБУ в ЦентърА"
15 януари 2022 г. (събота)
12 февруари 2022 г. (събота)
Информационните дни за кандидатстуденти се провеждат от 11.00 до
15.00 часа, в университетското
пространство Книжарница и галерия
"НБУ в Центъра", което се намира на ул.
„Георги С. Раковски“ 191Б в София.
Кандидат-студентите и техните
родители имат възможността да се
срещнат с консултант от екипа на
Кандидатстудентски и студентски
информационен център на НБУ и да
получат информация по всички
въпроси, свързани с кандидатстването и
обучението в НБУ.

ИНДИВИДУАЛНИ КОНСУЛТАЦИИ
за кандидатстване

НБУ в твоето училище!
Твоето училище в НБУ!

(присъствени или онлайн)
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 индивидуална
консултация, по време на която ще се запознаете
с възможностите за кандидатстване и обучение в
Нов български университет.

Кандидатстуденски и студентски
информационен център организира:

ИНДИВИДУАЛНИ КОНСУЛТАЦИИ
за избор на програма

За тази цел е необходимо - да ни
изпратите имейл, в който да посочите
удобен за Вас ден и час, както и броя на
хората в групите.

(присъствени или онлайн)
Всеки кандидат-студент може да се запише за
консултация,
свързана
с
избора
на
бакалавърска или магистърска програма. За
целта е необходимо да се изпрати имейл на
cstudent@nbu.bg, в който да се посочи удобен
ден и час. Консултациите предоставя
информация за избор на подходяща кариера –
изследване
на
личностните
качества,
компетенции и интереси, идентифициране на
подходящите области за професионална
реализация, изготвяне на прогнози за успех в
избрания вид професия. Така кандидатстудентите получават възможност да направят
най-точния избор на програма, в която да се
обучават,
съобразен
с
интересите
и
професионалните им планове.

• Посещения в НБУ на организирани
групи ученици и техните учители от
всички училища в страната.
• Посещения на преподаватели и
консултанти от университета във
всички училища в страната.

Каква програма можем да Ви
предложим?
• Да Ви срещнем с консултантите от
нашия екип и да ви запознаем с
преподавателите ни
• Да Ви представим възможностите за
кандидатстване и обучение в НБУ
• Да разгледате Библиотеката, Галерията,
Музея, Центъра по изкуства, местата за
спорт и забавление, аудиториите ни
• Да посетите лекция или събитие в НБУ
• Да направим презентация на нашия
университетски кампус като Ви посетим
• Да Ви разкажем за нашите програми
• Да ни разкажете какво бихте искали да
учите
• Да Ви включим в различни инициативи
– за избор на програма и
професионално ориентиране
• Да ни включите във Вашите училищни
дни на кариерата
• Да отразим нашата среща в
университетския уебсайт
За записване: cstudent@nbu.bg

БАКАЛАВЪРСКИ ПРОГРАМИ
• Международна политика (на френски език)
• Политиката и обществото (на английски
език)
• Политически науки

Изберете си програма!!!
Изберете си програма!!!

Студентите имат възможност да посещават
академичните лекции, които редица известни
политически фигури правят като гост лектори. В
програмите преподава проф. д-р Евгений
Дайнов, автор на книгите "Записки по
революцията в България и другаде", "Русия:
една история на страна без история", "Духът на
времето" и др., гл. ас. Д-р Иван Начев,
изпълнителен директор на Българско училище
за политика „Димитър Паница“, политическите
анализатори проф. Антоний Тодоров, д.н. и
доц. д-р Антоний Гълъбов, гл. ас. д-р Ирена
Тодорова - изпълнителен директор на
Регионален център за опазване на
нематериалното културно наследство в
Югоизточна Европа под егидата на ЮНЕСКО,
доц. д-р Евелина Стайкова, автор на книгата
„Градски политики и местна демокрация в
началото на XXI век“. Сред партньорите на
програмите са различни международни
институции - Университетска агенция на
франкофонията, Посолство на Франция в
България, Френски културен институт и др.
Дипломиралите се студенти могат да се
реализират като политически експерти,
дипломати, медийни и пиар експерти,
експерти в международни правителствени и
неправителствени институции; в държавната
администрация, политически партии, центрове
и университети, експерти-международници в
държавната администрация, международни
служители, анализатори в отдели за
стратегическо планиране, експерти в
консултантски фирми, служители на
неправителствени организации и политически
партии, международни наблюдатели в
медиите и др.

Изберете си програма!!!

ПОЛИТИЧЕСКИ НАУКИ

ОБЩЕСТВЕНИ КОМУНИКАЦИИ И
ИНФОРМАЦИОННИ НАУКИ
Нов български университет пръв в
България въвежда изучаването на
връзки с обществеността. Първата
агенция за връзки с обществеността
е основана от студенти на
университета. Студентите могат да
публикуват свои материали, както в
университетските медии, така и в
годишниците и сборниците на
департамент „Медии и
комуникация“. Ежегодно за
студентите се организира Лятна
школа по връзки с обществеността.
Студентите участват в редица
проекти, свързани с анализ на
националните всекидневници,
изследвания на преекспонирането
на агресията в медиите,
организиране и отразяване на
събития, работа с корпоративни
клиенти, анализ в информационното
общество. Много от водещите
журналисти в националните медии
са завършили програмите на
университета. Дипломиралите се
студенти могат да се реализират като
журналисти, експерти по връзки с
обществеността, специалисти по
масови комуникации, организатори
на конференции и събития,
анализатори на публичния образ на
различни по вид организации,
кореспонденти и репортери в
телевизии, вестници,
информационни агенции,
продуценти на телевизионни
новини, програмни експерт в радиа
и телевизии.
БАКАЛАВЪРСКИ ПРОГРАМИ
Връзки с обществеността
Журналистика

