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

8, 9, 10
юни
2022

15, 16, 17
юни
2022

23, 24, 25
юни
2022

29, 30 юни,
1 юли
2022

6, 7, 8
юли
2022

13,14, 15
юли
2022

20, 21, 22
юли
2022

27,28, 29
юли
2022

Класиране и срокове за подаване на документи ‐ 2022
Юли I

Юли ІІ

до 1 юли

до 22 юли

Прием в магистърски програми

Информационни дни за
кандидат‐студенти в
Книжарница‐галерия

"НБУ в ЦентърА"
25 юни 2022 г. (събота)
23 юли 2022 г. (събота)

Приемът в магистърските програми на
НБУ ще се проведе в периода от
16.05.2022 г. до 23.09.2022 г. За
магистърска програма се кандидатства
след завършена образователна степен
"бакалавър" или "магистър". Обучението
е със средна продължителност една
година или година и половина.
Приемът за всички магистърски програми
– с изключение на „Право“ и
„Архитектура“, включва:
• интервю с комисия
• мотивационно есе на тема „Защо
искам да се обучавам в МП „...“?“
• допълнителни изисквания, които са
посочени от конкретната програма.

За информация:
Магистърски факултет
корпус 1, офис 122
тел.: 02/8110 142, 02/8110 133, 02/8110 152,
e‐mail: sdavidova@nbu.bg, inancheva@nbu.bg,
pmladenova@nbu.bg;

Информационните дни за кандидат‐
студенти 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

ИНДИВИДУАЛНИ КОНСУЛТАЦИИ
за кандидатстване
(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.

ИНДИВИДУАЛНИ КОНСУЛТАЦИИ
за избор на програма
(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 кандидат‐
студентите получават възможност да направят най‐
точния избор на програма, в която да се обучават,
съобразен с интересите и професионалните им
планове.

КОМУНИКАЦИОННА И
КОМПЮТЪРНА ТЕХНИКА
Обучение в областта на електрониката,
телекомуникационните технологии,
математическото и симулационното
моделиране, мрежово инженерство,
инсталиране и конфигуриране на
компютърни системи, цифрови
системи, приложен софтуер, дигитално
видео и аудио. Практическото
обучение се провежда в
специализирани лаборатории по
телекомуникации, както и в Радио‐
телевизионния център на НБУ.
Програмите си партнират с
Международния съюз по
телекомуникации (ITU – Женева).
Дипломиралите се студенти могат да се
реализират като системни инженери по
компютърна и комуникационна
техника, системни анализатори,
мениджъри по бизнес развитие в
мрежови индустрии, проектанти и
инженери на кабелни и безжични
мрежи, хардуерни и софтуерни
специалисти, системни и мрежови
администратори, проектанти на WEB
съдържание, специалисти в пощенския
и куриерски сектор и др.
БАКАЛАВЪРСКИ ПРОГРАМИ
Телекомуникации и компютърни технологии
МАГИСТЪРСКИ ПРОГРАМИ
Телекомуникации (двусеместриална)
Иновации и предприемачество в
компютърните и комуникационни технологии
Бизнес развитие в мрежови индустрии:
енергия, телекомуникации, транспорт

ИСТОРИЯ И АРХЕОЛОГИЯ
Практическото обучение включва
археологически разкопки и обходи,
пътуващи семинари с обучение “in situ”,
сондажни проучвания, обработка на
археологически колекции, практики в
музеи. Студентите имат възможност да
работят в Лабораторията по археометрия
и експериментална археология на НБУ, да
се включат в проектите и експедициите на
Българския институт по египтология, който
има своя мисия в Египет – Гробницата на
Пиай от епохата на Рамзес.
Дипломиралите се студенти се реализират
като археолози, историци, египтолози,
архивисти, уредници в музеи,
фондохранители, специалисти в областта
на историческата наука в държавната и
общинската администрация, в медии и
издания, експерти в
научноизследователски центрове,
преподаватели и консултанти по въпроси,
свързани с културното наследство.
БАКАЛАВЪРСКИ ПРОГРАМИ
Египтология (Египетски език, култура и
литература)
История и археология
МАГИСТЪРСКИ ПРОГРАМИ
Археологически изследвания
Археология на Балканите и Източното
Средиземноморие (на английски език)
Древният Египет в Класическата епоха
История, политика и религия
Средиземноморският свят: Елада, Рим и
Древният Близък изток
Югоизточно‐европейски изследвания
(на английски език)

