ДНИ НА ОТВОРЕНИ ВРАТИ В НБУ
22-26 ноември – уебинари на програмите, съпътстващи
събития и индивидуални консултации
27 ноември – ден в НБУ-София със зелен сертификат

Онлайн Тест по общообразователна подготовка
4, 5
XI
2021

11, 12
XI
2021

19, 20
XI
2021

25,26
XI
2021

2, 3
XII
2021

9, 10
XII
2021

16, 17, 18
XII
2021

Тестът по общообразователна подготовка (ТОП) се
провежда онлайн през платформата https://cstudent.nbu.bg

Класиране и срокове за подаване на документи - 2022
Май

Юли I

до 13 май

до 1 юли

Ден на кандидат-студента
6 ноември 2021 г. – Бургас
конферентна зала "Мадрид", хотел Гран вия
20 ноември 2021 г. – София
Нов български университет
20 ноември 2021 г. – Русе
конферентна зала, ADEO хотел

4 декември 2021 г. – Плевен
Централ Мол Плевен
11 декември 2021 г. – Стара Загора
конферентна зала, хотел „Верея“
18 декември 2021 г. – София –НБУ
Нов български университет
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

Разговори
с кандидат-студенти
в

Zoom

На 10 и 17 ноември и на 8 и 15
декември от 14:00 ч. до 15:00 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.
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.
За включване в
кандидатстудентските разговори,
информационни дни и индивидуални
консултации в ZOOM използвайте
линк:
https://us02web.zoom.us/j/46037792
02?pwd=K2t4azdBak5JUzVwK0c5ekFm
VDNCUT09
или личен номер: 460 377 9202

Информационни дни
за кандидат-студенти в
Книжарница-галерия
"НБУ в ЦентърА"
6 ноември 2021 г. (събота)
4 декември 2021 г. (събота)

ИНДИВИДУАЛНИ КОНСУЛТАЦИИ
в НБУ 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.

ZOOM:
https://us02web.zoom.us/j/4603779202?pwd=K2t4
azdBak5JUzVwK0c5ekFmVDNCUT09,
личен номер: 460 377 9202

ПЕДАГОГИКААААААА

БАКАЛАВЪРСКА ПРОГРАМА
Начална училищна педагогика и чужд език
МАГИСТЪРСКА ПРОГРАМА
Лидерство и мениджмънт в образованието
• Обучението се базира на най-новите политики в образованието, на добри практики от
световния и българския педагогически опит.
• Студентите придобиват компетентности в редица области и теми – национални и
европейски политики, стратегическо планиране, технологии за управление, развитие на
екипите в образователната организация, организационна култура и управление на
ресурсите, образователни иновации, осигуряване на качеството, лидерството в
образованието.

• Дипломиралите се студенти могат да се реализират като педагози, начални учители по
чужд език, възпитатели в начален училищен етап мениджъри в образованието, консултантексперти в институции, в които се работи с деца от начална училищна възраст, директори
на училища и детски градини, управители на детски заведения, ръководители на учебнометодични центрове, консултанти по управление в образованието и др.

