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

Онлайн Тест по общообразователна подготовка

3, 4, 5
II.2021

10, 11, 12
II.2021

17, 18, 19
II.2021

25, 26, 27
II.2021

4, 5
III.2021

10, 11, 12
III.2021

18, 19, 20
III.2021

24, 25, 26
III.2021

За включване в
кандидатстудент
ските разговори,
информационни
дни и индивидуални
консултации в
ZOOM използвайте
линк:
https://us02web.zo
om.us/j/460377920
2?pwd=K2t4azdBak5
JUzVwK0c5ekFmVD
NCUT09
или личен номер:
460 377 9202

Разговори с кандидат-студенти
в

Zoom

На 3, 10 и 24 февруари от
12:00 ч.-14:00 ч. и 15:00 ч.–17:00
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.

Информационни дни
за кандидат-студенти
– на място в НБУ или в Zoom

13 февруари 2021 г.,
27 февруари 2021 г.
В информационните дни за кандидатстуденти 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
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Фотограф: Косьо Хаджигенчев

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_CStudent20201@outlook.com
Благовеста Йорданова
тел.: 02/ 8110 206
e-mail: byordanova@nbu.bg
Skype: NBU_CStudent20203@outlook.com
Десислава Бушева
тел.: 02/ 8110 265
e-mail: dbusheva@nbu.bg
Skype: NBU_CStudent20202@outlook.com

ZOOM:
https://us02web.zoom.us/j/460377
9202?pwd=K2t4azdBak5JUzVwK0c5
ekFmVDNCUT09,
личен номер: 460 377 9202

Изпревари матурите!
Разбира се, че може да стане! Да
изпреварите матурите и да се явите на
кандидатстудентския изпит на Нов
български университет - Тест по
общообразователна подготовка още в
първите месеци на годината. Така - в
това несигурно за всички време – ще
може да бъдете сигурни поне в това, че
ще станете студент и ще учите това, за
което сте мечтали, което сте избрали и
което си е вашето нещо!
За да си изберете програма – влезте в
Електронния каталог на НБУ, който е
публикуван ето тук https://ecatalog.nbu.bg. Разгледайте
какви са курсовете, кои са
преподавателите и какъв може да
станете, когато се дипломирате. Така ще
сте сигурни, че сте избрали найдоброто.
Но ако Ви гризат съмнения – най-добре
е да намерете приятели във Фейсбук
страницата „Кандидат-студенти НБУ
2021 – 2022“ https://www.facebook.com/groups/prospe
ctivestudentsNBU2021, за да си
поговорите с други като Вас, на които им
предстои същото – те ще са вашите
бъдещи колеги, с които Ви предстои да
прекарате хубаво време заедно.
Надяваме се това време заедно да е
реално – в НБУ – в университетския
кампус, в който с интерес ще разгледате

Галерия UniArt, ще може да отидете в
Университетския театър, на кино
(надяваме се – без дистанция) - в
новия Радио-телевизионен център, в
който може и да се водят някои от
практическите ви курсове, защото в
НБУ – за всяка програма има модерни
специализирани зали, ателиета и
лаборатории, прикрити под странни
абревиатури като УПИЗ. Има учебна
съдебна зала – като истински съд – за
студентите по право, има Център по
изкуствата – с ателиета за стъкло,
керамика, графика, има ателиета по
архитектура, фотография, лаборатории
по телекомуникации, психология и
когнитивна наука – и дори
специализирани зали по икономика,
роботика, барабани - и балет. Кръглата
официална зала, която сте гледали по
филмите, се нарича Аула – може да си
представите, че сте в нея – облечени в
тоги – като дипломиращите се
студенти. Или си представете, че сте в
университетските кафета – найприятното място през всяко следване
във всеки университет, но най-вече в
НБУ.
В Библиотеката на НБУ пък ще
откриете един надпис – думите на
проф. Иванка Апостолова – „На всички
пожелавам сигурен успех и една
голяма несигурна любов“.
Затова – изпреварете матурите - и без
друго всичко е толкова объркано,
минете първо през ТОП-а на НБУ, а
след това на матурите - да изкарате 6!

