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НОВ УНИВЕРСИТЕТ – ЗА ЕДИН НОВ СВЯТ
ФАКТИ ОТ ИСТОРИЯТА НА
НОВ БЪЛГАРСКИ УНИВЕРСИТЕТ
Началото: През юли 1989 г.
университетски преподаватели
и изследователи основават
Дружество за нов български
университет. Председател на
Дружеството е
проф. Богдан Богданов, д.н.
Целта на дружеството е да
работи за реформиране на
българското образование.

Нов български университет
е създаден:

През изминалите 20 години
НБУ се утвърди като един
от водещите университети в
България. С много ентусиазъм,
воля и професионализъм
бяха направени редица
нововъведения, бяха изградени
академични и управленски
структури, беше изградена
чудесна материална база.
Университетът създаде своята
популярност и своя знак за
качество. Нека продължим
това дело като изградим
един модерен профил на НБУ,
осигуряващ му обществено и
международно признание за
високо качество. Това можем
да постигнем с творческа
упоритост, давайки найдоброто от себе си.
22 май 2012 г.
Проф. Антоний Славински, д.н.,
Председател на
Настоятелството на
Нов български университет

С Решение на Великото народно
събрание от 18 септември
1991 г., (обн., ДВ, бр. 80 от 27
септември 1991 г.), на основание
чл. 86, ал. 1 и чл.
53, ал. 5 от Конституцията на
Република България, във връзка с
чл. 2, ал. 1 от Закона за висшето
образование. Този акт дава
легитимност на Нов български
университет.

НБУ въвежда кредитната
система: Още през 1991 г.,
когато внедрява кредитната
система – като възможност
за записване на курсове, които
да могат да се акредитират в
бъдещите програми.

НБУ въвежда
образователните степени:
През академичната 1993/1994
г., формулирайки степените
на обучение за присъжданите
дипломи в своята образователна
политика по модел на големите
европейски и американски
университети.

НБУ прилага нов тип
кандидатстудентска
кампания:
През академичната 1994/1995 г.
НБУ за първи път въвежда
общообразавателен тест
като конкурсен изпит за
програма “Икономика и бизнес”.
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Прилагането на Теста по
общообразователна подготовка
като кандидатстудентски изпит
започва още през същата година,
като се провежда на три сесии.

НБУ разработва
дистанционното обучение:
Още в началото на своята
дейност – 1991 г., НБУ
внедрява за първи път в
България дистанционното
обучение чрез стартирането
на два курса “Търговско право”
и “Фирмено управление”,
включени в програмата “Бизнес
мениджмънт”.
През академичната 1992/1993 г.
НБУ става член на Eвропейската
мрежа за дистанционно обучение
(EDEN). На 22 февруари 1994 г. в
Британския парламент
проф. Богдан Богданов, д.н.,
Председател на
Настоятелството на НБУ, и
Сър Джон Даниел – Ректор на
The Open University, подписват
договор за сътрудничество между
НБУ и OU. През академичната
2003/2004 г. НБУ получава
международна акредитация от
The Open University –
най-големият британски
университет с традиции в
дистанционното обучиние.

НБУ развива
продължаващото обучение:
Още в началото на своята
дейност – 1991 г., НБУ развива
програми за квалификация и
преквалификация, съобразени с
пазара на труда, на основата
на които университетът
постепенно внедрява модела на
продължаващото обучение в
България – като възможност
за обучение на хора от всички
възрасти.

НБУ прилага модела
Artes Liberales и общото
образование:
През академичната 1999/2000 г.
се създава Функционален
център за развитие на “ARTES
LIBERALES” към Факултет
за базово образование. През
следващата академична
година обучителният модел
Artes Liberales става основен
приоритет в Стратегическия
план на НБУ за 2000-2005 г.
Проф. Рандал Бейкър представя
модела Artes Liberales и общото
образование като път на
мъдростта: “В един динамично
променящ се свят ако не
виждаме “общата картина” и
не вкореним образованието си
в търсенето на ценности, едва
ли бихме успели или поискали да
оцелеем.”

Бъдещето: “Добрите
университети не дават на
хората готови отговори. Те
обучават хората да задават
въпроси – казва почетният
доктор на НБУ – Сър Джон
Даниел, – хората стигат
до разбиране чрез задаване
на въпроси и проверка на
отговорите по отношение на
по-нататъшни въпроси. Ние
винаги се опитваме да дадем
на студентите няколко гледни
точки към даден проблем и
чрез задаване на въпроси да ги
водим към решението коя от
тях е най-задоволителна или
пък – че нито една от тях
не е достатъчно убедителна.
Повечето от студентите
отначало се учудват и дори
плашат от този подход, но в
края на обучението си смятат,
че то им дава усещането за
свобода”.

Година след година Нов
български университет
стъпи в своя 20-ти юбилей.
Всички заедно превърнахме
университетското
пространство в място за
успели млади хора, които
имат смелостта да избират
и качеството да бъдат вечно
любопитни. Сигурен съм, че
бъдещите предизвикателства
ще ни направят лидери
в модерния свят на
образователните идеи.
20 май 2012 г.
Доц. д-р Пламен Бочков,
Ректор на
Нов български университет
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Мисия
Мисията на Нов български
университет като автономна
либерална академична институция
е:
да бъде ориентиран към
своите студенти като
изгражда предприемчиви,
социално отговорни личности,
подготвени за живот в
условията на съвременния
свят
да допринася за напредъка
на университетското
образование чрез достъпно
– интердисциплинарно и
специализирано обучение,
и научни изследвания по
международни стандарти
да поставя в служба на
обществото своя академичен
потенциал и да реагира на
пазарните и социалните
интереси като създава нови
приноси и практики

Образователна философия
Образователната философия на
НБУ е основана на либералната
идея за образование, свързващо
придобиването на знания и
професионалното специализиране
с общото духовно развитие.

Академичен профил
НБУ определя своя академичен
профил в областта на:
Науките за човека и
обществото
Природните науки и новите
технологии
Изкуствата

Органи за управление
Настоятелство
Председателски съвет на
Настоятелството
Академичен съвет
Ректор
Ректорски съвет

Стратегически приоритети
Постигането на визията
за университета предполага
следването на девет основни
области на развитие и

стратегически проекти,
насочени към студентите,
университетското образование
иобществото:
Развитие на учебните
програми:
Създаване на нови програми
(бакалавърски, магистърски,
minor-програми, програми
за степен “професионален
бакалавър”) и обновяване
на старите; Избиране и
развитие на програмни
области независимо от
пазарните условия; Развитие
на иновативни и приоритетни
за НБУ програми;
Засилване на приложната и
изследователската ориентация
на програмите; Развитие
на програмната схема с цел
създаване на стандартни
схеми, базирани на спецификата
на съответното научно
направление.
Развитие на учебните
форми и средства:
Диверсифициране на формите
за дистанционно обучение;
Свързване на редовното и
дистанционното обучение и
развитие на електронното
обучение и системата Moodle
НБУ; Диверсифициране и
стандартизиране на формите
на извънаудиторно обучение
и свързването им с единната
система на дистанционно и
редовно обучение; Създаване
на програми на английски
език и съвместни програми
с чужди университети;
Разгръщане на индивидуалните
интердисциплинни
програми; Превръщане на
продължаващото обучение
в етап от индивидуалната
програма на студента.
Развитие на университетския
кампус, учебните и изнесените
пространства на НБУ:
Създаване на генерален план за
развитие на университетския
кампус на НБУ; Изграждане
на нови пространства към
университетския кампус
и на неконвенционални
учебни пространства,
лаборатории и специализирани
кабинети; Оформяне
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на университетските
пространства в екологична
база; Създаване на нови
възможности за придвижване
на хора с физически
увреждания; Оформяне на
нов стандарт на учебните
пространства в НБУ.
Развитие на академичния
състав:
Развитие на собствен
хабилитиран и асистенстки
състав; Привличане на външни
хабилитирани преподаватели,
реномирани преподаватели
от висши училища в чужбина
и на публични авторитети
за преподавателска работа в
НБУ; Създаване на система за
обучение на академичния състав.
Развитие на оценяването,
акредитацията и системата
за качество:
Развитие на системата
за постоянно текущо
оценяване на студентите и
диверсифициране на формите
на оценяване; Обвързване
на присъжданите кредити
с оценките; Въвеждане
на гъвкава система за
акредитация на периоди
и форми на обучение,
включително на неформалното
и самостоятелното учене и
на придобити социални умения;
Развитие на системата за
управление на качеството
и система за вътрешен
следакредитационен контрол.
Развитие на системата за
управление:
Увеличаване на
децентрализацията в
управлението чрез увеличаване
на звената на финансово
самоуправление и създаване на
предприемачески структури;
Повишаване на ефективността
на управленските и
административните процеси
чрез създаване на нови
модули в Интегрираната
информационна система на
НБУ; Включване на студенти
и алумни в подкрепа и
коректив на програмната
политика на НБУ; Въвеждане
на нова система на академично
съветване на студенти

от департаментите и
тюторство; Развитие на
човешките ресурси.
Развитие на изследователската
дейност:
Формулиране на актуални
за обществото теми и
утвърждаване на университета
като водещ интелектуален
център в българското
общество; Изграждане
на визия за ценностната
система на съвременния
българин и специфичните
български добродетели –
тяхното съвременно място
и приложение; Изследване на
мястото и значението на
Интернет в обществото
и влиянието му върху
обществения и икономическия
живот на съвременния
българин; Как се постига
конкурентноспособност
и устойчиво развитие
чрез предприемачество и
висока производителност;
Осъвременяване на методите
и подходите в образователния
процес.
Развитие на публичната и
международната дейност:
Повишаване на ефективността
на присъствието на НБУ в
публичното пространство;
Развитие на работата с
кандидат-студентите;
Развитие на работата
със студентите и алумни;
Развитие на работата с
работодатели и професионални
организации; Развитие на
международната и проектна
дейност на НБУ
“НБУ – Зелен университет”:
Преход към “зелен
университет”: закупуване на
енергоспестяващи офис уреди
и консумативи; Повишаване
на енергийната ефективност;
Въвеждане на стандарти
за употреба – двустранно
принтиране, използване
на рециклирана хартия и
рециклиране на хартията,
използвана от НБУ; Въвеждане
на електронна система за
документооборот; Развитие
на разделното събиране на
отпадъци; Повишаване на

културата по проблемите на
околната среда и подпомагане
на студентски проекти на
екологична тематика; Участие
в конкурси за финансиране
по оперативните и други
програми на ЕС.

Нормативни документи
През академичната 2010/2011 г.
се приемат, изменят и допълват
следните нормативни документи:
Правилник за устройството и
дейността на НБУ
Изменен и допълнен от
Настоятелството на НБУ на
06.12.2010 г.; 09.05.2011 г.
Статут на фонд “Александър
Божков”
Приет от Настоятелството
на НБУ на 06.12.2010 г.
Наредба за развитието на
академичния състав на НБУ
Приета от Академичния съвет
на НБУ на 26.10.2010 г. и
изменена на 28.06.2011 г.
Наредба за процеса на обучение
в НБУ
Изменена от Академичния
съвет на НБУ на 23.11.2010 г.;
25.01.2011 г.; 28.06.2011 г.
Наредба за студентите в НБУ
Изменена от Академичния
съвет на НБУ на 25.11.2011 г.
Стандарт за оценяване в НБУ
Приет от Академичния съвет
на НБУ на 23.11.2010 г.
Статут на Лаборатория
за езикови технологии –
виртуален УПИЗ
Приет от Академичния съвет
на НБУ на 31.05.2011 г.
Статут на “Учебно
тренировъчна фирма” – УПИЗ
Приет от Академичния съвет
на НБУ на 31.05.2011 г.
Статут на Център за
изучаване на европейските
ценности – УПИЗ
Приет от Академичния съвет
на НБУ на 31.05.2011 г.
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АКАДЕМИЧНАТА 2010/2011 ГОДИНА В НБУ
УЧЕБНА ДЕЙНОСТ

ФАКУЛТЕТИ

ФАКУЛТЕТ ЗА БАЗОВО ОБРАЗОВАНИЕ (ФБО)
Факултетът за базово
образование осигурява
обучението през първите две
години на бакалавърската
степен – бакалавърска
програма I част. Обучението
включва общо образование
– общообразователните
курсове (ООК) за знания и
общообразователните курсове за
умения по – чужд език, български
език, компютърни умения, спорт
и изкуства – първа степен на
общото образование. Акцент
в бакалавърските програми І
част е втората, специализирана
степен на общото образование,
в която се изучават
двусеместриални курсове по
основни научни направления,
тренингови (аудиторни) или
уводни курсове в съответната
научна област. Успоредно
с общообразователните
курсове се изучават курсовете
от избраната програма.
Основните цели на обучението
са постигане на специализирана
базова подготовка в научното
направление на избраната
програма, увеличаване дела
на практическото знание и
осигуряване на стъпаловидно
усложняване на знанието.

През академичната 2010/2011
година ФБО:
Организира прием и обучение
след средно образование
в 44 програми за степен
“бакалавър”: Artesliberals,
Администрация и управление,
Англицистика, Анимационно
кино, Антропология, Археология,
Бизнес администрация,
Български език и литература,
Германистика, Гражданска
и корпоративна сигурност,
Графичен дизайн, Египтология,
Екология и управление на
околната среда, Изкуствознание
и история на културата,
Интериорен дизайн,
Информатика, Испанистика,
История, Кино и телевизия,
Компютърни медийни
технологии, Маркетинг, Масови
комуникации, Мениджмънт
на хотелиерството и
ресторантьорството, Мода,
Мрежови технологии (на
английски език), Музика, Науки
за земята и алтернативни
енергии, Неоелинистика,
Ориенталистика, Пластични
изкуства, Политически
науки, Политически науки (на
английски език), Политически
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науки (на френски език),
Приложна биология, Психология,
Реклама, Романистика (френски,
италиански език),Социология,
Театър, Телекомуникации,
Туризъм, Философия, Финанси,
Фотография.
Променя структурата на
първата част на бакалавърските:
запазва се обучението от типа
Artes Liberales; въвежда се втора
степен на общо образование – 4
(60-часови) двусеместриални
курса по основни научни
направления. Във всеки курс се
отделят около 1/3 от часовете
за практически занятия за
изграждане на умения за писане
на научен текст; въвеждат
се тренингови курсове или
уводни курсове в областта на
програмата.
Стартират 16 нови
бакалавърски програми –
Анимационно кино, Бизнес
администрация, Български
език и литература,
Графичен дизайн, Екология и
управление на околната среда,
Изкуствознание и история
на културата, Интериорен
дизайн, Кино и телевизия,
Маркетинг, Мода, Науки
за земята и алтернативни

енергии, Политически науки
(на английски език), Приложна
биология, Реклама, Финанси и
Фотография.
Приема 6 нови
общообразователни курса
за знания, с което броят на
общообразователните курсове
достига 82.
Приема 219 студенти в
27 бакалавърски програми
по сключени договори за
образователно сътрудничество
с 59 професионални училища и
13 колежи за прием в 3-ти и
5-ти семестър.
Сключва 10 нови договора
и 90 анекса към договори
с професионални училища
и колежи за прием в 3-ти
семестър на бакалавърските
програми на НБУ.
Приема 437 студенти чрез
прехвърляне от други
университети в програми на
НБУ.
Оптимизира текущото
оценяване в курсовете като от
1035 стартирали курса в 804 е
приложено текущо оценяване.
Организира практически
обучения на преподавателите
за създадените нови
възможности в системата
е-преподавател и за работата
в MOODLE NBU.
Представя университета на
кандидатстудентските борси

в София, Пловдив, Монтана,
Варна, Бургас и Добрич.

Студенти:
Общ брой обучаеми (студенти
и курсисти) – 3 842, от които –
3802 в програми с редовна форма
на обучение.

Преподаватели:
Академичния състав на ФБО се
увеличава с 5 нови преподаватели:
гл. ас. д-р Ралица Стефанова,
гл. ас. д-р Иванка ДобреваДрагостинова, гл. ас. д-р Росица
Бечева, ас. д-р Ласко Ласков,
ас. Иво Велинов, ас. Светослав
Анев, ас. Любомир Стефанов, ас.
Христо Панчугов.

Проекти:
Фонд “Учебни програми” на ФБО
финансира проектите:
Пътуващ семинар
“Преславските домове”.
Изложба на тема “Мост”
на студенти от програма
“Пластични изкуства” в
галерия “Артур”.
Семинар “Основни проблеми на
философията”.
Среща с учениците от
Национално училище за
музикални и сценични изкуства
“Христина Морфова” и
концерт.
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Изследователски семинар
“Обсерватория Рожен и
планетариум Смолян”.
Участие на студенти в
Четиринадесетия ежегоден
студентски кинофестивал.
Пътуващ семинар “Захарий
Зограф и неговото време”.
Концерт, посветен на “Вечер
на италианската популярна
песен”.
Танцов семинар с Темуджин
Гил “Линди хоп и джаза в
съвременния танц”.
Археологическа лятна школа
на елинистическо светилище и
римски кастел при с. Мирково.
VII Международен фестивал –
Среща на студентските хорове
в Американски университет.
Пърформънс “Усмирителните
ризи”.
Участие на студенти в
международния месец на
фотографията по покана на
Фотографска академия “Янка
Кюркчиева”.
Семинар “Работа върху
понятията”.
Семинар “Образователни
пътувания”.
Участие на студенти в
конференцията “История и
празници”.

БАКАЛАВЪРСКИ ФАКУЛТЕТ (БФ)

Бакалавърски факултет
организира обучението на
студентите през третата
и четвъртата година на
бакалавърската степен –
бакалавърска програма II
част. Във втората част на
бакалавърските програми се
изучават специализиращи
аудиторни лекционни курсове,
извънаудиторни учебни
форми, както и аудиторни
тренингови курсове (за част
от програмите). Част от
програмите предлагат и
отделни специализации.
Студентите имат
възможност да запишат
допълнително и minorпрограма или да изучават
две независими бакалавърски
програми. Обучението в
бакалавърските програми II
част има за цел да осигури на
студентите необходимите
компетенции за надграждане
и по-специализирано обучение в
магистърската степен, както
и широки възможности за
професионална реализация.

През академичната 2010/2011
година БФ:
Обучава студенти в 90
модула на 36 бакалавърски
програми в областите
археология, антропология,
бизнес администрация, дизайн,
естествени науки, икономика,
история, информатика,
кино, лингвистика, масови
комуникации, международни
отношения, мода и
текстил, мениджмънт,
музикални изкуства, публична
администрация, психология,
политология, реклама,
сигурност, социология, театър,
телекомуникации и философия.
Три от програмите са на чужд
език: “Мрежови технологии” (на
английски език), “Мениджмънт
на хотелиерството и
ресторантьорството” (на
френски език) и “Политически
науки” (на френски език).
Осигурява аудиторните
курсове с електронни
материали в обучителната
система Moodle; част от
курсовете в 7-ми и 8-ми
семестър на БП “Мениджмънт
на хотелиерството и
ресторантьорството”
(к.к. Албена) се провеждат
дистанционно чрез Moodle.
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Работи по 58 действащи
договори за провеждане на
стажове, учебни практики,
хоспетиране и педагогически
практики и сключва 13 нови
договори за провеждане на
стажове на студентите с:
МОБИ 2 ООД, Станга ООД,
Сдружение “Деца и юноши”,
Дружество за религиозна
и обществена подкрепа
на лишените от свобода,
Институт по невробиология
на БАН, Фондация “Дечица”,
Астрея МТ ЕООД и
Регионален инспекторат по
образование – София-град (за
БП “Психология”), 81 средно
общообразователно училище,
Първа английска езикова
гимназия, Първа частна
английска гимназия “Уилям
Шекспир (БП “Англицистика”),
23 средно общообразователно
училище “Фредерик Жолио
Кюри (БП “Романистика”),
Частна немска гимназия
“Ерих Кестнер” (БП
“Германистика”).
Оптимизира се дейността на
учебно-практическите звена –
стартира работата в новия
Център по изкуства, обхващащ
– ателие по керамика; ателие
по графика, ателие по графични
технологии, ателие по
скулптура, гипсолеярна, ателие
по стъкло, ателие по текстил,
ателие по интериорен и
пространствен дизайн.
Утвърждава нова програмна
схема за minor-програма и
преработва всички minorпрограми и приема 4 нови
minor-програми – “Старогръцки
и латински език”, “Класическа
елинска античност”,
“Семиотика” и “Семиотика на
публичното представяне”.
Работи по новата програмна
реформа и приема 45
бакалавърски програми – ІІ
част, от които 3 изцяло
нови – “Изкуствознание и
артмениджмънт”, “Древна
балканистика /Тракология/” и
“Обща и приложна биология”.
Приема 41 нови курса в
модулите към бакалавърски
програми “Визуални изкуства”,

“Икономика”, “Мениджмънт
на хотелиерството и
ресторантьорството”,
“Туризъм”, “История”,
“Мрежови технологии”.

Студенти:
Общ брой обучаеми (студенти
и курсисти)– 4317 в програми с
редовна форма на обучение.
Студенти, обучаващи се в minorпрограми: 209
Дипломирани студенти: 1052

Преподаватели:
Академичният състав на БФ се
увеличава с 9 нови преподаватели:
ас. Валентина Иванова, доц.
д-р Васил Къдрев, ас. Росица
Рангелова, доц. д-р Мария
Георгиева, д-р Борислав Дочев,
ас. Севина Иванова, гл. ас. д-р
Янко Димитров, доц. д-р Божана
Гиндева, ас. Ирена Тодорова.

Проекти:
Фонд “Учебни програми” на БФ
финансира проектите:
Семинар “Музиката – различни
гледни точки – Густав Малер и
неговото творчество”.
Семинар “Преславните
домове”.
Представление “Соло за двама”.

Уъркшоп “Стенопис – мозаечни
опуси”.
Международен форум – АРТ
фестивал “Вселената на
компютърната музика”
Електроакустична есен.
Семинар “Захарий Зограф и
неговото време”.
Концерт “Вечер на
италианската популярна песен”.
Зимен семинар по когнитивна
наука; гр. Якоруда, Благоевград.
Фотоизложба “Студентски
мигове ’10”.
Спектакъл “Домът на
Бернарда Алба”.
Спектакъл “Шейк в лятна
нощ”.
Осмо международно
туристическо изложение
“Културен туризъм”.
Археологическа лятна школа в
микрорегиона на с. Горно ново
село, общ. Братя Даскалови.
Homo Faber. Практика по
експериментална археология в
Северна България.
Археологическа лятна школа
на елинистическо светилище и
римски кастел при с. Мирково,
община Мирково.
Майсторски класове по
режисура, операторство
и продуценство към 9-ия
Международен фестивал за
късометражно кино.
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Пътуващ семинар
“Архитектурата и интериора
на Камчийската дървена къща”.
Текстилни инсталации
“Сетива” – част от
международен проект
Max-Muzeums at Access в
сътрудничество с Национален
политехнически музей.
Модер пърформанс “Fashion in
Motion”.
Модно ревю “Еволюция/
Революция – ІІ” – представяне
на дипломни работи на
студенти от програма “Дизайн
и архитектура”.
Практически семинар “Дизайн,
разработване на конструкции “.
Семинар Френските разкопки в
Египет: открития, методика и
техники.
Една седмица на НБУ в Стара
Загора.
Изследователски работен
семинар в Астрономическа
обсерватория – крепостта
Калето.
Есенен пленер по пластика,
графика и илюстрация, Созопол.
Участие в Квадриенале на
сценичния дизайн – Прага.
Contemporaly dance workshop –
Светлин Велчев.
Проектиране, реализация
и имплементация на GSM
заглушител и GSM gateway.

МАГИСТЪРСКИ ФАКУЛТЕТ (МФ)
Магистърският факултет
осигурява обучението в
магистърските и докторските
програми, както и в
петгодишната магистърска
програма “Право” и
шестгодишната магистърска
програма “Архитектура”.
Магистърските програми
могат да бъдат с професионална
или изследователска
насоченост. Професионално
ориентираните програми
са богати на практики и
стажове, поддържат връзка
с практиката и привличат в
преподавателския си състав
утвърдени имена от бизнеса
и обществената сфера.
Научноизследователските
магистърски програми
организират за студентите
конференции и семинари и
предлагат продължаване на
научната кариера в докторски
програми. Докторските
програми водят до
придобиването на степента
“Доктор на НБУ”.
***

Към Магистърски факултет
работи Сертификационен
център, койтопредлага
целогодишно обучение и онлайн
тестове за придобиване на
международно признати
сертификати за потребители
и ИТ професионалисти: ECDL/
EuropeanComputerDrivingLicen
se/и CambridgeITSkillsStandard,
ITSkillsProficiency, Сиско
академия – Основи на
информационните технологии,
Майкрософт академия. Като
лицензиран тест-център на
Pearson Vue и Prometric се
предлагат сертификационни
изпити на повече от 70
водещи компании в сферата на
информационните технологии
като: Oracle, Microsoft,
Cisco, HP, CompTia и мн. др.
Посредством оторизираната
Линукс академията се
предлагат обучение и
сертифициране на Линукс
професионалисти за нива
Junior и Proffesional към Linux
Proffesioanal Institute – Canada.

През академичната
2010/2011 година МФ:
Организира прием в 60
магистърски програми, от
които в 7 преподаването е
изцяло на чужд език; както и в
13 докторски програми.
Приема 7 нови магистърски
програми: Литература,
книгоиздаване, медии,
Творческо писане, Гемология
и дизайн на бижута; Бизнес
комуникации; Музикално
изпълнителско майсторство
– на английски език; Мода и
бизнес стратегии; Управление
на проекти по фондове и
програми на ЕС.
Акредитира новите докторски
програми: Методика на
обучението по чужди езици;
Археологически изследвания
и археометрия; Съвременни
философски учения
(Семиотика); Кинознание,
киноизкуство и телевизия
(Масови комуникации);
Кинознание, киноизкуство
и телевизия (Екранни
изкуства); Световно
стопанство и международни
икономически отношения;
Финанси-парично обръщение,
кредит и застраховки;
Бизнес администрация –
професионално направление.
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Приема нови специализации
– към МП “Актьорско
майсторство и режисура за
театрални и аудио-визуални
форми” – специализация
“Сценография”; към МП
“Телекомуникации (електронни
комуникации)” – специализация
“Реализация на проекти в
телекомуникациите”; към
“Филмово и телевизионно
изкуство” – специализация
“Филмов и телевизионен
дизайн и костюмография”;
МП “Рекламен мениджмънт”
– специализации: “Социална
отговорност на рекламата”,
“Комуникационен и бранд
мениджмънт” и “Мениджмънт
на творческия процес в
рекламата”.

Студенти:
Общ брой студенти – 2 573,
от които:
– 3923 в магистърски програми
– 67 в докторски програми
Дипломирани студенти: 722 –
магистрии и 23 докторанти.

Преподаватели:
Академичният състав на
МФ се увеличава с 17 нови
преподаватели: проф. Явор Конов,
д.н., проф. Георги Бахчеванов,

д.н., доц. Димитър Василев,
доц. д-р Веселина Манева, доц.
д-р Станислава Георгиева, доц.
д-р Елисавета Гурова, доц. д-р
Анушка Станчева, доц. д-р Иван
Боевски, доц. д-р Ненко Дойков,
ас. д-р Елизавета Боева, ас.
Ирена Николова, ас. Кристиян
Постаджиян, ас. д-р Иван Ванков,
ас. Стела Атанасова, ас. д-р
Стоян Боев, ас. Петя Велчева,
ас. д-р Ангел Стефанов.

Проекти:
Фонд “Учебни програми” на МФ
финансира проектите:
Обучителен семинар
“Изменения и допълнения в
закона за обществени поръчки
в сила от 2010 г.”.
Изложба на дипломантски
творби.
Пътуващ семинар “Културноисторически центрове в
Северна България”.
“Творчески инвенции”.
Издаване на CD учебник
“Семиотика на цвета в
рекламата”.
Семинар “Архитектурноградоустройствено и обемнопространствено проучване
за ваканционно селище,
отразяващо традициите на
родопската архитектура в
контекста на съвременното
формообразуване”.
Семинар “Архитектурата и
интериорът на Камчийската
дървена къща”.
“Реконструкция на
територията на пристанище
Варна-Изток и изграждане
на нов административнокултурен и търгоlски център”.
Практика “Интерпретиране
на природните и антропогенни
ресурси в района на Луковит
и Карлуково за целите на
алтернативния туризъм”.
Дипломно модно ревю “Вече е
утре”.
Археологическа лятна школа
на елинистическо светилище и
римски кастел при с. Мирково,
община Мирково.
Археологически теренни
проучвания в микрорегиона
на с. Горно ново село, община

Братя Даскалови.
“Участие в Национален
семинар по проблемите на
образованието по стохастика.
Участие с изложба в
международния форум “Месец
на фотографията” 2011.

През академичната
година 2010/2011 г.
Сертификационният център:
Обучава и сертифицира чрез
Майкрософт академията на
НБУ на 197 служители от ДФ
“Земеделие” по MS Excel 2010.
Печели обществена поръчка за
обучение на служители от ИТ
отдел на Национална агенция
по приходите по Линукс
администриране.
Обучава и сертифицира 155
курсисти, преминали през
общо 305 изпити и програми
за обучение за придобиване
на международно признати
компютърни сертификати.
Популяризира програмите за
обучение и сертификационните
изпити към: Cambridge
Educational and Test Center;
ECDL; Educational and Test
Center; Cisco academy; Microsoft
academy; Linux academy;
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Prometric test center; Pearson
Vue test center.
Организира изпитни сесии
съвместно с Франкофонския
център за сертифициране на
Линукс професионалисти.
Провежда изпитни сесии
за служители на водещи IT
компании, като HP, Sutherland,
CNsys, Siemens и др.

ЦЕНТЪР ЗА ДИСТАНЦИОННО И ЕЛЕКТРОННО ОБУЧЕНИЕ (ЦДЕО)

Центърът за дистанционно и
електронно обучение (ЦДЕО)
е със статут на факултет
по отношение на програмите
с дистанционно обучение
(ДО), но съвместява функции
и на методическо звено за
провеждане на електронно
обучение във всички програми
на НБУ. Като факултет
ЦДЕО осигурява обучението
в дистанционните програми
през четирите години на
бакалавърската степен и през
обучението в магистърската
степен. Основен принцип
в организацията и
обучението на студентите,
избрали дистанционната
форма, е предоставянето
на широкообхватни и
гъвкави възможности
за самоподготовка и
оценяване на получените
знания. В ролята си на
методически център ЦДЕО
се грижи за работата
и функционалността на
системата за обучение Moodle
НБУ и подпомага студентите
и преподавателите в
ползването на платформата.

През академичната 2010/2011
година ЦДЕО:
Осигурява обучението в
бакалавърските програми
с дистанционна форма
на обучение Икономика и
Науки за Земята, както и в
магистърските програми с
дистанционна форма на обучение
Банков мениджмънт, Бизнес
администрация, Международен
алтернативен туризъм, в които
се обучават 1943 студенти.
Изгражда и развива системата
за видео обучение в аулата и
в залите 310, корпус 1, 110 –
корпус 2, 111 – корпус 2, 706 –
корпус 2, театъра на НБУ.
Управлява дейността на
университетските локалните
центрове в Пловдив, Видин и
Варна – изгражда нов локален
център в Пловдив.
Сключва колежа КИА в
гр. Пловдив за съвместни
магистърски програми в
областта на Националната
сигурност.
Подновява договора за ползване
на софтуера за сканиране за
цитирано съдържание Turnitin.
Приема новия курс

14

“Политически модели за
управление на държавата”.
Изработва електронните
издания – Годишник на
департамент “Антропология”,
том 4, “Дискурсите на
бельото”, VERS LES DEUX
SOURCES DE LA MORALE
ET DE LA RELIGION,
“Методология на свиренето
на китара”, Годишник на
департамент “Масови
комуникации”, Представяне
на МП “Международен
алтернативен туризъм”, Ние в
Европейския съвюз (Маргарита
Шивергиева, Иван Начев),
“Основи на биологията” I и
II част (Галина Сачанска),
Семиотични изследвания на
търговската марка – част II
(Мони Алмалех), Годишник на
департамент “История”
том III.
Увеличава академичния
си състав с 29 нови
преподаватели –
проф. д-р Светослав Масларов,
проф. д-р Цветан Георгиев,
проф. д-р Филип Тодоров,
проф. Евгений Николов, д.н.,
проф. Веселина Илиева,
доц. д-р Михаил Михайлов,
доц. д-р Петър Петров,
доц. д-р Маргарита
Александрова, доц. д-р Румен
Брусарски, доц. д-р Димитрина
Полимирова, доц. д-р Кирил
Радев, доц. д-р Олег Димов,
доц.Станко Войков,
гл.ас. д-р Биляна Костова,
гл.ас. Петьо Будаков,
гл.ас. д-р Ралица Мирчева,
гл.ас. Анета Маричова,
ас.д-р Багряна Тасева,
ас. д-р Веселин Цветков,
ас. д-р Екатерина Рибарова,
Мария Гюлеметова, Евгения
Димова, Стефания Темелкова,
Олга Люцканова, Петя
Радованова, Екатерина
Михайлова, Ирена Николова,
Росица Цанкова, Теодор Лулчев.
Осъвременява платформата за
виртуално обучение MOODLE
– до последната версия 1.9;
ползваемостта й нарастна до
около 95% от студентите и
над 75% от преподаватели.
Дипломира 638 студенти.

ЦЕНТЪР ЗА ЧУЖДИ ЕЗИЦИ (ЦЧЕ)
Центърът за чужди езици
(ЦЧЕ) на НБУ е център
за продължаващо обучение
с функции на факултет,
който осъществява обучение
и оценяване на знанията и
уменията по чужд език на
студенти, докторанти и
кандидати за асистенти в
НБУ, както и на външни
потребители. Центърът има
и методически функции за
повишаване на качеството
на чуждоезиковото
обучение в университета и
въвеждане на съвременни
методи на преподаване.
Основна дейност на ЦЧЕ е
обучението на студентите
в общообразователнте
курсове по чужд език за
покриване на задължителните
общообразователни изисквания
за умения по чужд език,
съотнесени към равнище B2
според Общата европейска
езикова рамка на Съвета
на Европа. Студентите се
обучават в езикови курсове на
нива А1, А2, В1, В2, С1 и С2.
ЦЧЕ предлага чуждоезиково
обучение по английски, немски,
френски, испански, гръцки,
руски, италиански, арабски,
турски, полски, чешки и
други езици и български език
за чужденци и за външни
потребители, служители
от корпоративни фирми и
държавни институции.

През академичната 2010/2011
година ЦЧЕ:
Успешно преминава
акредитацията на Българската
асоциация за качествени
чуждоезикови услуги –
ОПТИМА за издаване на
Европейски езиков паспорт и
Езиково портфолио.
Обучава 830 курсисти
в курсовете за външни
потребители.
Издава 548 сертификата на
външни потребители; 150
сертификата от изпити
по договор с Австрийската
изпитна централа (OSD);
50 сертификата от изпити
по договор с Института
“Сервантес” (DELE).
Разработва и печели проекта
“ТРАДОС-преводачески
кабинет”, финансиран от
Стратегически фонд за
развитие и ЦЧЕ.
Участва в Открита
процедура по ЗОП за
организиране и провеждане
на чуждоезиковообучение
по английски език с
комуникативна насоченост
на народни представители
и служители на Народното
събрание и печели обществена
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поръчка за тригодишно
обучение, финансирана от
Народно събрание.
Участва в обществени порчи
по проект на Агенция по
заетостта по проект
BG 051PO001-1.1.01
Повишаване заетостта на
младежите чрез трайното им
включване на пазара на труда
в България – организиране
и провеждане на обучение
по чужд език на безработни
младежи до 29-годишна
възраст – област Хасково,
област Варна, област Сливен,
областДобрич.
Сключва договор за
обучение и сътрудничество
с Българско национално
радио и Министерство на
здравеопазването – програма
“Превенция и контрол на
ХИВ/СПИН” и програма
“Подобряване контрола на
туберкулозата в България”.
Организира и провежда Лятно
училище по български език.
Поддържа мрежа от
партньори – Университет
в Лайпциг, Германия;
Университет Пардубице,
Чехословакия; Университет по
икономика в Измир, Турция.

ЦЕНТРОВЕ ЗА ПРОДЪЛЖАВАЩО ОБУЧЕНИЕ
ЦЕНТЪР ЗА ПРОДЪЛЖАВАЩО ОБУЧЕНИЕ (ЦПО)
Центърът за продължаващо
обучение предлага съвременни
програми, курсове, семинари,
майсторски класове, летни
училища, академични лекции,
ориентирани към всички
възрасти. Обучението се
осъществява със съвременни
интерактивни методи
и модерни технологии,
съобразени с необходимостта
от непрекъснато обучение и
повишаване на квалификацията
сцел успешна реализация в
съвременната динамична
и бързо променяща се
икономическа и културна среда.

През академичната 2010/2011
година ЦПО:
Обучава 813 курсисти в курсове
и програми за квалификация
и преквалификация, сред
които и 41 чужденци:
“Cisco мрежова академия”,
“Актьорско майсторство”,
“Археологически полеви школи”,
“Екотуризъм”, “Дизайн на
опаковката”, “Компютърна
рекламно-издателска дейност”,
“Компютърно подпомогнат
превод”, “Криминалистически
и съдебно-счетоводни
експертизи”, “Маркетинг и
реклама”, “Медии и общество
за ХХI в.”, “Мениджмънт в
културата”, “Мениджмънт
на туристическа фирма”,
“Мениджмънт на хотелиерство
и ресторантьорство”,
“Обществено здравеопазване”,
“Психология на криминалното
поведение”, “Психотерапия”,
“Публично слово в
радиото и телевизията”,
“Първоначално обучение по
защита на класифицираната
информация”, “Разработване
и управление на проекти”,
“Специализиран превод”,
“Счетоводство и финанси”,
“Управление в туристическия
бизнес”, “Информатика и
информационни технологии
(учител по информатика)”,
Професионална квалификация
“Учител”, “Учител по английски
в средните училища”.
Предлага обучение в курсовете
– курс за подготовка на
кандидат-студенти по рисуване
за начинаещи, Подготвителен
курс по рисуване за напреднали,
Опреснителни курсове по:
български език, компютърни
умения, Курс по Орган I, II
и III част на проф. Нева
Кръстева, Курс по цигулка на
Марио Хосен, курс «Протокол
и етика в туризма», курс
«Организация и управление на
събития», Лигатурни методи
за лифтинги без белези в
естетичната хирургия и
естетичната медицина,
Финансово моделиране в
Excel, Актьорските техники
в педагогическата практика,
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опреснителни курсове по
информационни технологии, по
английски и български език.
Участва в организирането на
Майсторски клас по оперно
пеене на Райна Кабаиванска,
съвместно с Администрация на
Настоятелството.
Организира майсторски клас по
пиано на проф. Людмил Ангелов.
Организира представленията
на спектакъл “Метаморфози”
на Мери Цимерман по митове
на Овидий, режисьор Ева
Волицер, с подкрепата на Фонд
за Стратегическо развитие на
университета.
Координира провеждането на
7 академични лекции на учени,
изследователи, общественици
и политици, сред които Кон
Сяо – 75-тият наследник на
Конфуций, Н. Пр. Джеймс
Уорлик, Н. Пр. Исмаил Арамаз
и др.
Приема новите програми –
“Културен туризъм”, “WEB
дизайн”, “CCNP – ROUTE,
SWITHCH, TSHOOT”,
“Биотехнологии”, “Конструиране
и моделиране с CAD-CAM
системи”.
Работи по договори за обучение
и сътрудничество сфондация
“Балканско наследство”,
Българска хотелиерска и
ресторантьорска асоциация,
Клиника “Естетична хирургия,
Естетична медицина” на д-р
Н. Сердев, ЦПО – Враца, НТС
– Варна, Фондация “Балканско
наследство”.
Работи по проекти съвместно с
Отворено общество за обучение
на роми от “Стажантска
програма към Народното
събрание”; Обучение на
оценители съвместно с Камара
на независимите оценители
в България по програма
“Оценител на търговски
предприятия и вземания”.
Поддържа партньорска мрежа с
Индустриална стопанска камара
– Враца, Софийска филхармония,
БАМА, Камара на независимите
оценители в България.
Издава26свидетелства,
19 удостоверения и 84
сертификата на успешно
завършили курсисти.

УЧИЛИЩЕ ПО МЕНИДЖМЪНТ (УМ)

Училището по мениджмънт
работи по модела на The Open
University (OU) – най-големия
европейски университет
за дистанционно обучение.
Образователните програми
по мениджмънт предлагат
продължаващо, практически
ориентирано професионално
обучение. Дейността на УМ е
насочена към практикуващи
мениджъри от всички
управленски нива в частния,
публичния и държавния
сектори, както и към хора
с опит, които искат да
постигнат кариера в сферата
на управлението.

През академичната 2010/2011
година УМ:
Обучава 80 курсисти в
програмите “Професионалният
мениджър” за Професионален
сертификат по мениджмънт
на НБУ и The Open University,
“Корпоративен мениджмънт”
за Професионална диплома по
мениджмънт на НБУ и The
Open University, квалификационна
програма “Обучение на
обучители”, “Вътрешнофирмено
обучение и тренинги” и
отворени курсове.
Печели търг за изпълнение на
проект “Конкурентоспособност
и адаптивност в условията на
промяна чрез професионално и
личностно развитие на заетите
лица в “Стомана Индъстри”
АД, финансиран по оперативна
програма “Развитие на
човешките ресурси – фаза 2”.
Разработва и приема
нови курсове – към МП
“Мениджмънт за организационно
съвършенство”: “Умения за
презентиране пред аудитория”,
“Количествени методи
в управлението”, Модул
“Ситуационно лидерство” за
лятното училище на програмата;
към “Вътрешнофирмено
обучение”: “Презентативни
умения”, “Лидерски умения за
топ мениджъри” на английски
език, “Управление на човешките
ресурси”; отворени курсове
“Оценка на ефективността
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на обучителните дейности в
организацията”, “Управление на
иновациите”, “Управление на
виртуални екипи”.
Разработва и печели проекта
“Конкурентоспособност и
адаптивност в условията на
промяна чрез професионално и
личностно развитие на заетите
лица в “Стомана Индъстри”
АД, финансиран по оперативна
програма “Развитие на
човешките ресурси – фаза 2”.
Организира Ден на коучинга под
формата на уъркшоп; Първа
работилница за мениджъри
“Да формираме бъдещето си –
новият мениджмънт”.
Поддържа мрежа от партньори
– The Open University (UK),
European Management
Development Network (ECBS –
Унгария, LINK-Русия, CODECS
– Румъния), Българска асоциация
по управление и развитие на
човешките ресурси (БАУРЧР),
Дружество на психолозите,
Списание “Човешки ресурси”,
Фондация “Човешките ресурси в
България и евроинтеграцията”,
Топ Мениджмънт Адвайзърс,
Рила Солюшънс, Център по
публична администрация –
НБУ, Сдружение “Общество за
организационно съвършенство”,
ICF България, Develor, EMP.
TQM, Ликора ООД, Институт
за предприемачи – Сиско.
Издава 1463 сертификата и
дипломи по мениджмънт.

СТУДЕНТИ
През академичната
2010/20011 г. кандидатстудентите по първо
желание за прием в първи
семестър на бакалавърските
програми и магистърски
програми “Право”и
“Архитектура” e 3531. Найпредпочитаните програми
за кандидатстващите
след средно образование са:
Икономика (РО), Право,
Администрация и управление,
Туризъм, Графичен дизайн,
Масови комуникации,
Психология, Информатика
и др. Записаните студенти
за академичната 2010/2011
година са 2144. Кандидатстудентите с отлични
резултати от държавни
зрелостни изпити получават
бонус точки, а кандидатстуденти с отлични
резултати от олимпиади
и международни конкурси
се приемат без участие в
класирането. За кандидатстудентите се издава
Кандидатстудентски
справочник с примерен
вариант на Теста по
общообразователна
подготовка. За студентите
на НБУ се издава Каталог,
съдържащ всички програми
и възможности за обучение
в НБУ, както и “Каталог
на най-добрите студенти
на НБУ” – предназначен
за работодателите. За
кандидат-студентите и
студентите се осигурява
онлайн консултиране чрез
www.nbu.bg.

Кандидат-студенти
Провеждат се пет сесии на
ТОП, за които са регистрирани
9 713 явявания.
Общ брой кандидат-студенти
за НБУ – 5693.
Броят на кандидат-студентите
за програмите с ТОП е 3531 или
средно по 1,7 кандидати за едно
място.
Броят на кандидат-студентите
за бакалавърски програми след
колеж е 228.
Броят на кандидат-студентите
за магистърските програми е
1934.
Обявеният от НБУ прием
за програмите за степен
бакалавър, както и за
магистърски програми “Право”
и “Архитектура” е 2080 души.
Средният резултат от ТОП за
всички сесии е 41,36 точки.

Обучаеми – студенти и
курсисти
Общият брой на обучаемите е
13 926, от които:
11 815студенти
– 9 871 редовно обучение
– 1 944 дистанционно обучение
2 111 курсисти в курсове и
програми за продължаващо
обучение
В НБУ се обучават 312
чуждестранни обучаеми,
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от които 297 са студенти,
обучаващи се в програмите на
университета и 15 са студенти
по програма Сократ/Еразмус.
Най-предпочитаните програми
за чуждестранните студенти са
“Администрация и управление”,
“Бизнес администрация”, “Музика”,
“Графичен дизайн”, “Психология” и
“Информатика”.

Мобилност на студентите
Външна мобилност:
– 914 студенти от други висши
училища избират да продължат
обучението си в НБУ.
– 311 студенти на НБУ са
продължили обучението си в
други висши училища.
Вътрешна мобилност:
– 304 студенти са променили
програмата си в рамките на
университета.

Дипломирани студенти
Издадени са 1801 дипломи,
от които 4 за степен
“специалист”(професионален
бакалавър), 1052 за степен
“бакалавър”, 722 за степен
“магистър” и 23 за степен
“доктор”.
Издадени са 175 свидетелстваи
75 удостоверения за
професионална квалификация и
преквалификация.

Стипендии
През академичната 2010/2011
година за студентите от
отделните факултети на НБУ се
отпускат общо 276 стипендии:
Стипендии от вътрешен
източник – 165
– 121 академични стипендии,
разпределени по факултетите
както следва:
– ФБО и БФ – 100, от които 10
за новоприети студенти,
– МФ – 20 стипендии;
– 45 социални стипендии.
Стипендии по програма ХЕСП
– 111
– ФБО и БФ – 99, от които 18
за новоприети студенти,
– МФ – 6, от които 2 за
докторанти
– 6 социални стипендии.

Студентски труд
По системата за студентски
труд и стаж през академичната
2010/2011 г. в различни
университетски структури са
работили 60 студенти.

Кариери
През академичната 2010/2011
година Центърът за кариерно
развитие (ЦКР):
Участва във Втора браншова
информационна среща с
работодатели, бизнес сектор
“Икономика и финанси”, в
партньорство с JobTiger.bg.
Провежда конкурс “Аз,
моят лаптоп, светът и
технологиите след 25 години”,
в партньорство с Toshiba.
Разработва презентация
“Сдружение за доброволчески
труд Си Ви Ес – България”,
съвместно с Европейска
доброволческа служба (ЕДС)
и конкретни възможности за
стаж в Европа
Представя възможностите,
които Фондация “Заедно в час”
предлага на студентите от
НБУ
Представя презентация на
Сдружението на младите
психолози в България “4-ти
април” – “Открий своя път”
Организира дискусиите “Adecco
ти предлага професионална

реализация”; “Медиен бизнес –
последни тенденции и модели”.
Работи по международен
проект по програма Темпус.
Проектът “INTERFACE” е
свързан с разработване на ноухау за създаване на кариерни
центрове в университети от
Европа, в които до момента
никога не е имало такива звена.
Представя Национална
стажантска програма
EMPOWER за развитие на
млади лидери.
Организира форум “Кариери
и студенти” 2011, в който
участват Adecco България,
Alaric Securities, Alcatel-Lucent,
British American Tobacco,
Bulwork, C3i Europe, Consulta
Resourcing, Consul Team, CVS
България, GENERALI България,
Hewlett-Packard България, Hotel
Downtown, HRCR, Interoute, Job
Space, Job Tiger, Kraft Foods,
Nestle България, Old School
Productions, Philip Morris Bulgaria,
Priority, ProCredit Bank, Seeburger
Informatic, Stanga One1, UniCredit
Bulbank, VIVACOM, Zepter
България, Интеграл, Карио,
Междинна станция, Мобилтел,
ЦКБ Живот, Easy Consult.

Студентски живот
Наградата на Ректора
“Студент на годинатана
НБУ” е присъдена на Маргарет
Тачева за академични
постижения и активно
участие в организацията на
“Кандидатстудентско турне
2010” и “Анти-СПИН” Кампания.
Студентски съвет провежда
кампания “Намери приятел
@ НБУ” – въвеждане
на първокурсниците в
университета.
Студентски съвет на НБУ
ратифицира за първи път
в страната Европейската
студентска харта, документ на
Европейския студентски съюз,
съдържащ основни положения за
студентско представителство
и застъпничество в рамките на
Европейската общност.
Студентски съвет на НБУ
участва като водещ партньор в
реализацията на международен
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студентски проект на тема
“Проактивната младеж на
Балканите”, в рамките на
който се провеждат три
тридневни работни конференции
– в Скопие, Ниш и София (НБУ).
Студентски съвет на НБУ
провежда кампанията “Открий
театъра”, съвместно с
Университетски театър, за
популяризиране на театралното
изкуство сред студентите на
НБУ.
Провежда се общоуниверситетска анти-СПИН кампания, по
повод световния ден за борба
със СПИН/ХИВ.
Провежда се едномесечна
благотворителна кампания
“Вечер на талантите” в
подкрепа на децата от дом
“Асен Златаров” град София,
включваща акция по набиране
на пари, играчки и др. дарения
и гала-спектакъл с участие на
децата от дома и студенти на
НБУ.
Учредяват се нови студентски
клубове – Клуб на младия
предприемач, Клуб на
антрополога, Правен клуб
“Темида”, Клуб по Икономика и
Финанси, Клуб по състезателно
програмиране.
Студентски хор “Фолк-джаз
формация” участва в престижен
международен фестивал в Р.
Македония, където завоюва
второ място.
Студентите от спектакъла
“Метаморфози” правят
благотворително издание
за пострадалите от
земетресението в Япония.
Представителите на
Университетски спортен клуб,
участници в първите балкански
студентски зимни игри
“Балканиада 2011”, се завърнаха
като носители на бронзовите
медали от общото класиране в
състезанието.
Спортната делегация на
НБУ взе участие на Летен
университет 2011г., където
завоюва четвърто място в
сборното класиране. Участваха
представителни спортни
отбори (мъже и жени) по
баскетбол, футбол, волейбол,
плуване.

ПРОЕКТНА ДЕЙНОСТ
Международни изследователски
проекти:
ANALOGY, Хората като
биологичен вид,който
умее да прави аналогии,
ЦИЕЦКИ,Шеста РП
ACRE, ЦСП, Шеста РП
EXRELL, Обяснение на
религията, ЦИЕЦКИ, Шеста РП
Преплетени Балкани –
департамент “Антропология”,
European research Council
Решаване на задачи чрез
аналогия, ЦИЕЦКИ, EOARD
Защита на децата в системата
на закрила – живот след
институционална грижа,
Център БИОХ, DAPHNE III
Резилианс, БГ, Център БИОХ,
Фондация OAK

Национални изследователски
проекти (Фонд “Научни
изследвания”):
Хетеротопия и природни
ресурси – департамент
“История на културата” и
департамент “Науки за земята”
ARCITEC – департамент
“Археология” – II етап
Автоматизирано генериране
на метаданни за стандарти на
е-документи – департамент
“Информатика” – II етап

Международни образователни
проекти:
Програма “Учене през целия
живот”
The European Mind & Doctoral
studies in Semiotics for a
knowledge and value based society
(DG Education and Culture)
EASY to Join Education
South_Eastern European
developments on the administrative
convergence and enlargement of
the European Administrative Space
in Balkan states
ESTIA-EARTH – подкрепа на
жените с академични кариери в
областта на инженерството,
технологиите и науките
Миграпас
Политика на ЕС в областта на
културата в образованието
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Програма “Темпус”
Развитие на обучението по
публична администрация и
мениджмънт в Сърбия
INTERFACE – Развиване и
установяване на мерки за
сътрудничество за общество за
висше образование
SF-HEAT – Изграждане на
система за дистанционно
обучение по аеронавтика
по европейски стандaрти
в УТИ – Баламанд, Ливан –
Деп. “Когнитивна наука и
психология”

Секторна програма “Еразъм”
За академичната 2010/2011 г. са
сключени 27 нови двустранни
споразумения с: Eötvös Loránd
Tudományegyetem, гр. Будапеща,
Унгария; Nottingham Trent
University, гр. Нотингам,
Великобритания; Escola Superior
de Disseny de les Illes Balears,
гр. Палма, Испания; Forum der
regionen; Izmir University, гр.
Измир, Турция; Universitatea “Stefan
Cel Mare”, гр. Сучава, Румъния;
Universidad de Sevilla, гр. Севиля,
Испания; Universität Bremen, гр.
Бремен, Германия; Universite
de Rouen, гр. Руан, Франция;
Conservatoire à rayonnement régional
de Paris, гр. Париж, Франция;
Central European University, гр.
Будапеща, Унгария; Karl-FranzensUniversität Graz, гр. Грац, Австрия;
University of Helsinki, гр. Хелзинки,
Финландия; Centre for Performance
Research; Danube University Krems –
University for Continuing Education,
гр. Кремс, Австрия; Universität
Konstanz, гр. Констанц, Германия;
Scoala Nationale de Studii Politice
si Administrative, гр. Букурещ,
Румъния; Izmir University, гр.
Измир, Турция; Izmir University,
гр. Измир, Турция; University of
Pardubice, гр. Пардубице, Чехия;
Universität Leipzig, гр. Лайпциг,
Германия; University of Gdansk, гр.
Гданск, Полша; Aristotle University
of Thessaloniki, гр. Солун, Гърция;
Technological Educational Institute of
Patras, гр. Патра, Гърция; University
of Economics, гр. Познан, Полша.

Осъществени мобилности:
Студентскас цел обучение:
– изходящи студенти –
63 студенти (към Австрия,
Белгия, Великобритания,
Германия, Естония, Испания,
Италия, Полша, Португалия,
Финландия, Франция,
Холандия, Чехия)
– входящи студенти –
32 студенти (от Белгия,
Великобритания, Германия,
Естония, Испания, Италия,
Полша, Португалия, Турция,
Франция, Швейцария).
Преподавателска с цел
преподаване:
– изходяща – 30 преподаватели
(Австрия, Белгия, Германия,
Гърция, Италия, Полша,
Португалия, Турция,
Финландия, Франция, Чехия)
– входяща – 17 преподаватели
(Австрия, Великобритания,
Германия, Гърция, Италия,
Турция, Франция)
Преподавателски и
непреподавателски състав:
– изходяща – 5 служители
(Белгия, Великобритания,
Словения, Франция)
– входяща – 8 служители
(Полша, Франция)

Проекти по програма
“Еразъм” на конкурсен
принцип:
Интензивен курс по български
език за чуждестранни, Еразъмстуденти
Интензивна програма
“Специални способности и
таланти – закономерности
на когнитивните процеси при
хора с увреждания”

Национални проекти по
оперативни програми и
обществени поръчки:
Стажантска програма за млади
роми към НС – ЦПО (NDI
представителство в София).
Студентски стипендии и
награди – ОП “Развитие на
човешките ресурси”.

Интеграция на деца с
комуникативни нарушения
– СП – ОП “Развитие на
човешките ресурси”.
Координатор на библиотечни
услуги за хора с нарушено
зрение в библиотеката на НБУ
– проект към АХУ.
Студентски практики в
училище за превенция на
агресия и поведенчески
проблеми – ОП “Развитие на
човешките ресурси”.
Перспектива за кариерно
развитие –ОП “Развитие на
човешките ресурси”.

Столична програма “Култура”
и Фонд “Култура” на
Министерство на културата:
Българска народна икона
Участие на студентски смесен
хор “Фолк-джаз формация” в
Международна конкурсна и
фестивална част на Охридския
хоров фестивал 2011 г.
Млад научен форум за музика
и танц – сборник с доклади
№5 (Програма за подкрепа
на творчески проекти за
професионална музикална и
танцова дейност)

Фондация ОАК, фондация
“Америка за България”, НДФ
“13 века България”, програма
ХЕСП:
Завръщане у дома от Дома,
Фондация ОАК
Оптимизиране работата на
българските музеи с деца и
млади хора, Фондация “Америка
за България”)
Стипендии ХЕСП за студенти
от НБУ
Художникът Иван Маринов и
българо-италианският културен
кръг в Торино – деп. “История
на културата” – фондация “13
века България”

Обществени поръчки:
Консултантски услуги по
проект “Отворени градове”
Организиране и провеждане на
обучение по информационни и
комуникационни технологии
и чужд език на безработни
младежи до 29-годишна възраст

21

(Варна и Хасково)
Обучение и придобиване на
чуждоезикови умения по 3
езика – английски, немски и
френски, на преподаватели от
висшите училища в РБ
Конкурентноспособност и
адаптивност в условията на
промяна чрез професионално
и личностно развитие на
заетите лица в “Стомана
индъстри” АД
Обществена поръчка за
обучение по MS Excel с
възложител ДФ “Земеделие” –
Сертификационен център
Организиране и провеждане
на обучение на служители от
държавната администрация –
АСОПССДА
Специализиран курс за
подготовка на кандидати за
получаване на правоспособност
“оценител на търговски
предприятия и вземания”
съгласно чл. 6 (1) от закона за
независимите оценители

ЦЕНТЪР ЗА КАЧЕСТВО, ОЦЕНЯВАНЕ И АКРЕДИТАЦИЯ (ЦКОА)
Центърът за качество, оценяване
и акредитация (ЦКОА) е
специализирано звено в НБУ,
което разработва и развива
стандарти и процедури за
оценяване и атестиране. ЦКОА
отговаря за поддържането и
развитието на системата за
качество на университета, като
се включва и в развитието на
текущото и финалното оценяване
на курсовете в университета.
Центърът подготвя и оценява
кандидатстудентския Тест
по общообразователна
подготовка (ТОП), работи по
акредитацията на програмите
в НБУ, извършва консултантски
и обучителни дейноти в
областта на оценяването,
както за преподавателите от
университета, така и за външни
потребители.

През академичната 2010/2011
г. ЦКОА:
Подготвя 26 варианта на
кандидатстудентския Тест
по общообразователна
подготовка за 7 изпитни сесии,
от които проверява общо 9
716 изпитни работи.
Обновява тестовите банки за
ТОП с въвеждането на 1206
нови тестови задачи – средно
по 120 във всеки раздел.
Оптимизира успешната
практика да осигурява
възможност за явяване на
ТОП на незрящи кандидати
(4 души) и на кандидати,
които не се намират на
територията на България (2
души).
Анкетира 937 студентиот 85
програми – 40 бакалавърски
и 45 магистърски за
удовлетвореността от
програмите на НБУ.
Най-високо оценени от
студентите програми са
– Русистика, Археологични
изследвания, Комуникация
и експертиза в публичния
сектор, Социология и История
на социалните промени.
Обработва 15 377 анкети
през есенния семестър и 8 254

анкети от пролетния семестър
за удовлетвореността от
преподавателите. За есенния
семесът преподавателите
са оценени от студентите
по петбална скала (от 1 до
5), като средната оценка за
целия университет е 4,47.
Водените от преподавателите
курсове са оценени по същата
скала и средната стойност
е 4,37. По всички въпроси от
анкетата средната оценка е
4,45, а най-високата оценка е за
коректността в общуването
на преподавателите
със студентите (4,74).
За пролетния семестър
преподавателите са оценени
от студентите по петбална
скаласкала (от 1 до 5)
средно с 4,61. Водените от
преподавателите курсовете
са оценени по същата скала
със средна стойност 4,53. По
всички въпроси от анкетата
средната оценка е 4,58. Отново
най-високата оценка е за
коректността в общуването
на преподавателите със
студентите (4,76).
Най-високо оценени от
студентите преподаватели
са – проф. д-р Константин

22

Анкета сред кандидатстудентите на НБУ.
Защо кандидат-студентите
избират НБУ?
55 % – “материална база”
44 % – “различното
отношение към студентите”
39 % – “програми, каквито
няма другаде”
35 % – “по-добрата
подготовка”
32 % – “практически
ориентираните програми”

Бояджиев, доц. д-р Борис
Наймушин, проф. д-р Мони
Алмалех и доц. д-р Светла
Страшимирова.
Провежда анкетите: Анкета
за кандидат-студентите
на НБУ; Две анкети за
удовлетвореност от курс
и преподавател; Анкета
за удовлетвореност от
програмите на университета;
Анкета за реализацията на
алумните на НБУ; Анкета с
работодателите на алумните
на НБУ; Анкета за ползите
и слабостите на системата
за електронно записване на
семестър.

Кои са положителните
страни на програмите в
НБУ?
преподаваният материал е
актуален
методите на преподаване са
модерни
отношенията студент –
преподавател са много добри
преподавателите
са компетентни и
професионалисти
материалната база е на високо
ниво

НАУЧНОИЗСЛЕДОВАТЕЛСКА И
ТВОРЧЕСКА ДЕЙНОСТ
През академичната
2010/2011 г. сред значимите
изследователски и
творчески събития в НБУ
са Майсторският клас на
Райна Кабаиванска – открил
празненствата по 20-годишния
юбилей на НБУ. В рамките на
проекта “Райна Кабаиванска
представя свои студенти
на международна сцена”,
Софийската опера и балет
поставя операта “Бохеми” от
Джакомо Пучини. Проектът е
по идея на Райна Кабаиванска
и се реализира под егидата на
Нов български университет.
Партньори на събитието
са Софийскатаопера и
балет и Театро комунале
“Лучано Павароти” в
Модена, генерален спонсор
на събитието е фондация
“Америка за Бълария”. НБУ
поддържа Научен електронен
архив, който е отворено
електронно пространство за
разпространение на научните
резултати в Интернет.
Научният архив на НБУ е
част от международната
инициатива Open Archives
Initiative и следва препоръките
на Асоциацията на
европейските университети
(EUA) за утвърждаване
на национална политика
насърчаваща свободния обмен
на знания. НБУ стимулира
екипната изследователска
работа на департаментите,
създаването на
интердисциплинарни общности,
развитието на приложните
изследвания и връзката с
практиката. За първи път се
издава Годишник на НБУ.

Годишно класиране на
департаментите:
Департамент “Кино, реклама
и шоубизнес” – 368.55 точки.
Департамент “Когнитивна
наука и психология” –
310.70 точки.
Департамент “Музика” –
299.85 точки.

По-значими изследователски
форуми:
“Култът към Слънцето в
Източното Средиземноморие”
– извършени проучвателни
дейности в Египет, Крит,
Турция
“Университет на открито”
“Учебно тренировъчна фирма”
“Изграждане и развитие
на европейска студентска
телевизионна мрежа”
“i-ПР в практиката и
образованието” – ПР
образование в България –
20 години по късно”
Домакинство на НБУ на
Европейска конференция па
когнитивна наука – май 2011
TED конференция в НБУ
“Антикомунистическата
съпротива в България
1944-1989” – департамент
“История”, съвместно със
Съюз на репресираните в
България

Изследователски проекти:
“Преплетени Балкани” –
интердисциплинарен проект
финансиран от Европейския
съюз
“Решаване на задачи чрез
аналогия” – департамент
“Когнитивна наука и
психология”
“Гражданското образование за
гражданското общество” –
департамент “Философия и
социология”
“Антропология на Европа” –
департамент “Антропология”
“Хетеротопия на природните
ресурси” – департаменти
“История на културата”,
“Антропология”, “Науки за
Земята и околната среда”
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ARCITEC – департамент
“Археология”
“Изследване на биодизел
и биогаз за двигатели с
вътрешно горене” – фонд
“Научни изследвания”
– българо-индийско
сътрудничество
Общоуниверситетски
проект “Ролята на НБУ
за трансформацията на
обществото”

По-значими семинари:
“Литература, текст и
разбиране. Диалозите на
Платон”
“Археология – открития и
проблеми”
“Миграционна политика”
“Лидерство и управление в
публичния сектор”
“Реклама и стилове на живот”
“На изток от София”
“Ново български кино”

МЕЖДУНАРОДНА ДЕЙНОСТ
Нов български университет
е член на: Европейска
университетска асоциация
(EUA); Европейска асоциация
за международно образование
(EAIE), Франкофонската
университетска агенция
(AUF), Институт за
международно образование
(IIT), Международна
асоциация за семиотични
изследвания (IASS),
Международен институт
по административни
науки (IIAS), Мрежа на
институтите и училищата
по публична администрация
в Централна и Източна
Европа (NISPAcee), Европейски
консорциум за политически
изследвания, Международна
PR организация (IPRA),
Неформална европейска
театрална среща (IETM),
Европейска асоциация на
студентите по театър
(EAST), Европейска лига на
институтите по изкуствата
(ELIA).

Нови международни
споразумения за
сътрудничество:
Университет за туризъм
и мениджмънт, Скопие,
Македония;
Алианс Колумбия-България,
Богота, Колумбия;
Радбуд университет, Ниймеген,
Холандия;
Франкофонски институт по
администрация и управление;
Университет на Колумбия,
Колумбия;
Университет на Лимож,
Франция;
Институт за политически
изследвания, Тулуза, Франция.
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ИЗДАТЕЛСКА ДЕЙНОСТ
Сред акцентите на
Издателството на НБУпрез
академичната 2010/2011
година е създаването на
университетската философска
поредица “Какво значи това?”
с първото й издание “Критика
на думите – петдесет и две
неделни проповеди” на Карел
Чапек, както и стартирането
на поредицата “Понятия,
проблеми, дискусии” с книгата
на проф. Богдан Богданов
“Минало и съвременност”
и книгата на проф. Христо
Тодоров “Работа върху
понятията”. По покана на
испанското издателство
AXAC в поредицата ONOMA
на испански език се издават
част от изследванията на
проф. Богдан Богданов –
под заглавието “Modelos
de realidad”. Стартира
и съвместен издателски
проект с Френския културен
институт и Министерството
на вътрешните работи
на Франция за превод и
издаване на съвременни научни
изследвания.

Учебни издания
Икономика за мениджъри. С.
Ракарова.
Танцови представи и
артистични предпочитания.
Г. Борисова.
Бизнесстатистика.
Д. Дамгалиев, Ж. Теллалян.
Техника на външнотърговската
дейност. Ц. Инджова.
Невробиологични основи на
човешкото поведение.
Б. Пирьова.
Петролът в Близкия изток.
М. Майер.
Преподаване чрез казуси.
Л. Георгиев.
Дистрибуционна политика.
Н. Димова.
Езикова култура. Б. Бъчварова,
Б. Георгиев, В. Игнатов.
Пространствена акустика.
А. Кусев.
Стратегически мениджмънт.
А. Доралийски.
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Финансиране на
външнотърговските сделки.
С. Масларов.
Теория на организацията.
К. Хаджиев.
Уеб базирани потребителски
интерфейси. В. Джамбазов.
Латински език. М. Костова.
Глобални пари и финанси.
С. Масларов, Г. Маринов,
Д. Тошева-Георгиева.
Музикална акустика, част 1 –
струнни инструменти.
А. Кусев

Научни издания
Език, литература, многоезичие.
Съставители: С. Димитрова,
С. Мичев, Р. Велчев.
Магарето на Минерва.
Я. Захариев.
Критика на думите. К. Чапек.
Туризмът – предизвикателства
в условията на икономическа
криза. С. Алексиева

Избори 2009: европейски,
парламентарни, кметски.
А. Кръстева, А. Тодоров.
Културното наследство в
съвременния град. Ц. Чолова,
З. Ждраков, Р. Генов
Работа върху понятията.
Х. Тодоров.
Кръстьо Мирски – театрал и
европеец. К. Тошева
Основи на електронните
схеми, том 4. С. Куцаров
Ловци на умове, том 4.
И. Бокова, М. Елчинова.
Как да подобрим академичното
преподаване. М. Ваймер.
Годишник `2010 (научни
изследвания). Л. Георгиев
Апология на литературната
история. М. Неделчев.
Право и политика:
конструиране на демокрацията
в Централна и Източна
Европа. А. Гълъбов.
Историзиране на модерното
изкуство в България.
Възможности за разкази отвъд
модерността. И. Генова.
Life and Death in a Time of
Terror. Т. Стоицова.
Медиа бележки. Р. Стоянов.
Българи – откупвачи на данъци
във фискалната система на
Османската империя.
С. Янева.
Семиотиката в действие 2011.
20 години НБУ. К. Банков
Минало несвършващо.

Е. Иванова.
До Торино и назад.
Р. Маринска, А. Данева.
Реч за естетиката и други
есета. П. Валери.
Европейският град през 21.
век. Къде сме ние? Л. Колова.
Теоретичен модел на политика
за сигурност и граждански
контрол на Република
България. Й. Бакалов.
Големият дигитален обрат.
М. Дуеи.
Политика на сигурност на
Република България в началото
на XXI век. Х. Георгиев.

Рекламно-информационни
материали
Кандидатстудентски
справочник 2010-2012
Годишен доклад (на български
и английски език)
Каталог на НБУ
Информационна брошура на
НБУ
Кандидатстудентски плакати
на НБУ
Информационни брошури
на бакалавърските и
магистърските програми
Пътеводител на библиотеката
Рекламни материали за
Университетския театър
Плакат и информационна
брошура Райна Кабаиванска
Плакат и информационна
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брошура Людмил Ангелов
Информационни материали
за Литературния конкурс за
средношколници
Плакат за бакалавърска
програма “Обща и приложна
биология”
Плакат за Центъра за чужди
езици

Периодични издания
в. Университетски дневник
сп. Следва
сп. Ориенталия

БИБЛИОТЕКА
Библиотеката на НБУ
предлага богат спектър от
библиотечни, информационни
и технически услуги,
като: заемане за дома,
удължаване срока на ползване,
запазване на книга, попитай
библиотекаря, писмена
тематична библиографска
справка, използване на готова
библиографска справка,
редакция на библиографски
списък, междубиблиотечно
заемане, електронна
доставка на документи,
моите списания, съдействие
от библиотекар, заявка за
покупка на литература от
преподавател, интернет
достъп, широкоформатен
черно-бял и цветен печат,
разпечатване черно-бяло
и цветно, копиране чернобяло и цветно, сканиране,
ламиниране, подвързване,
изпращане и получаване
на факс, достъп до
специализирани софтуерни
продукти, дигитализация на
материали и обработка на
текст от книжен документ.
Библиотеката осигурява
достъп до базите данни:
АПИС, ЕПИ On-line, Сиела,
Сиела Инфо Медия, Berg
Fashion Library, Cambridge
Journals, Central and Eastern
European Library (CEEOL),
EBSCO, Emerald Management
ePlus, Encyclopaedia Britannica
Online Academic Edition,
Frantext, Informaworld, ISI Web
of Knowledge, JSTOR, Oxford Art
Online, Oxford English Dictionary
Online, Oxford Reference
Online: Premium collection,
Oxford Scholarship Online,
PsycARTICLES, Psychoanalytic
Electronic Publishing Archive,
Sage Journals Online,
ScienceDirect, Scopus и др.

През академичната 2010/2011
година библиотеката на НБУ:
Обогатява библиотечния фонд:
– за 2010 г. с 5296 библиотечни
документа
– за 2011 г. с 5899 библиотечни
документа
Обслужва 129 968 потребители.
Регистрира 15 154 нови
потребители, което е с 3 322
повече от предходната година.
Регистрира 51 незрящи
потребители, за които са
сканирани 66 библиотечни
документа, а още 12 поръчки
са изпълнени чрез предоставяне
на вече готови файлове.
Увеличава броя на заетите
документи – 100 772, което е
с 2867 повече от предходната
година.
Управлява библиотечен фонд,
възлизащ на 118 445 тома.
Извършва сътрудничество
в областта на книгообмена
с библиотеките на Бургаски
свободен университет,
университет “Проф. д-р Асен
Златаров”, Варненски свободен
университет “Черноризец
Храбър”, Великотърновски
университет “Св. Св.
Кирил и Методий”, Висше
училище международен колеж,
Дипломатически институт,
Икономически университет –
Варна, Колеж по икономика и
администрация, Медицински
университет – Плевен,
Научно-изследователски
институт по криминалистика
към МВР, Пловдивски
университет “Паисий
Хилендарски”, Софийски
университет “Св. Климент
Охридски”, Стопанска
академия “Димитър Ценов”,
Технически университет
– Габрово, Тракийски
университет, Университет
за национално и световно
стопанство, Шуменски
университет “Епископ
Константин Преславски”,
Югозападен университет
“Неофит Рилски”, The Library
of Congress – Вашингтон,
САЩ, Российская академия
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наук, гр. Санкт Петербург,
Русия, Maison de l’Orient et de
la Mediterranee, Лион, Франция.
Извършва междубиблиотечно
заемане с 13 български и 45
чужди библиотеки .
Участва в обучението
“Пролетна седмица
“Библиотечни мрежи”,програма
“Еразмус: мобилност
на преподавателски и
административен състав”.
Провежда обучение по
индивидуална работна
програма за мобилност на
административен персонал,
по програма “Еразъм”, на
трима библиотекари от
Икономическия университет в
гр. Познан, Полша.
Внедрява обединен
портал за едновременно
търсене в библиотечни
колекции в рамките на
проект на фондацията
“Националнаакадемична
библиотечна информационна
система”.
Добавя 172 материала
в Научния електронен
архив на НБУ, за който са
регистрирани 12012 уникални
потребители от 124 страни
от цял свят.
Дигитализира две нови
колекции: “Материали към
курсове”, която включва 29
заглавия и “Издания на център
за дистанционно и електронно
обучение” с 8 заглавия.
Обогатява Eлектронният
каталог с 1981 съдържания и
1483 изображения на корици от
книги на български език.
Организира 21 изложби
в читалня “Проф.
И.Апостолова”, които се
публикуват и в уебсайта на
НБУ.

ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ И
КОМУНИКАЦИИ
www.nbu.bg
Разработва се нов модул
за Централен фонд за
стратегическо развитие.
Изработва се нов Електронен
каталог за учебните програми.
Извеждат се самостоятелни
страници на факултетите
с възможност за качване
на информация за новини,
администрация, материална
база и др.
Обновяват се менюта
“Проекти”, “Изследвания”
и “Публикации” на
департаментните страници.
Изработва се нова страница в
раздел “Кандидат-студенти” –
“Процедура за признаване от
НБУ на придобита в чужбина
степен на висше образование”.

Нови софтуерни продукти
BULTRA 4.0, Oracle 10.2g XE,
SPSS 20, Microsoft DreamSpark
Premium Program – система
за предоставяне на безплатен
софтуер на “Microsoft
Corporation” за академични цели
(преподаватели и студенти),
Autodesk Design Academy 2012 (в
пакета са включени следните
софтуерни продукти: Autocad,
Autocad Mechanical, Inventor
Professional, Autocad Architecture,
Autocad Civil 3D, Vault, 3D Max
Design, SketchBook Designer и
Revit Architecture), ArchiCad 15,
Artlantis 4.0.14, Mathematica 8,
Wowza Media Server 2 Perpetual
Edition, продукти на “Microsoft
Corporation” предоставени
от “Министерство на
образованието, младежта и
науката” за ползване от НБУ:
Windows XP Professional, Windows
XP Professional, x64 Ed., Windows
Server 2003 R2, x32 Ed., Windows
Server 2003 R2, x64 Ed, Windows
Server 2003 R2, x64 Ed, Office
2007 Applications, Office 2007
Suites, Windows Vista, Windows
7 Enterprise, Windows Server
2008 Std/Ent, Microsoft Office
for MAC 2011 Standart, Windows
Server 2008R2 Std/Ent., Adobe
Acrobat Professional 10, Adobe
Premiere Professional CS 5, Adobe

Photoshop Extended CS 5, Statistica
10 AXA, Oxford NEF iPacks –
пакетът съдържа следните
версии: NEF iPack Elementary,
NEF iPack Pre-Intermediate, NEF
iPack Intermediate, NEF iPack
Upper-Intermediate, Stop Motion
Pro 7.5, обновен е лиценза на
антивирусната защита NOD32.

Комуникационни мрежи
Увеличава се интернет
свързаността до следните
скорости: 75 мбит/сек
международна, 750 мбит/сек
национална
Осигурява се нов сървър за
нуждите на единната система
за виртуално обучение – Moodle
Изгражда се система за видео
излъчване онлайн в реално
време
Внедрява се нов лицензионен
сървър за нуждите на учебните
компютърни зали в НБУ.

Компютърно оборудване
Закупуват се 4 сървъра,
132 компютърни конфигурации,
10 лаптопа, 11 мултимедийни
прожектора – 11; 25 принтера;
16 скенера.

Компютърни зали
Оборудват се са седем учебни
компютърни зали за студенти
– зали 307, 308, 311, 313, 314, 315
и 417 в корпус 1.

Интегрирана информационна
система
Към модул “Преподаватели”
се създават – формат за
личен формуляр на щатния
преподавател; възможност за
Онлайн въвеждане на оценки
в индивидуалните протоколи;
онлайн подаване на отчети от
хоноруваните преподаватели.
Към модул “Обучителни
ресурси” се разработват
допълнителни функции
и справки за нуждите
на Издателския център,
Финансово-счетоводен отдел и
НБУ-Литера.
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Към модул “Обучаеми” се
създава възможност за
регистриране на курсистите
на ЦЧЕ; онлайн подаване на
програми за кандидатстване;
история на въвеждането на
протоколите и акредитациите;
възможност за групова
обработка на курсовете от
факултетите за семестъра;
справка за натовареност
на учебните зали; справка
за натовареност на
преподавателите; справка
за автоматично броене на
кредити; визуализиране на
графика на извънаудиторните
форми; оn-line подаване на
молби и др.
Създават се нови справки
в Locus, а съществуващите
справки се разширяват с
допълнителни данни.

МАТЕРИАЛНА СРЕДА
Развитието на материалната
среда в Университета се
осъществява съгласно приет
от Академичния съвет на НБУ
Стандарт за материалната
среда на НБУ. През академичната
2010/2011 г. завършва
изграждането на Центъра по
изкуства на НБУ, в който са
разположени специализирани
учебни зали по графика и графични
технологии, по текстил, по
интериорен и пространствен
дизайн, по стъкло, гипсолеарна,
както и ново ателие по керамика.
Центърът по изкуства е модерно
университетско пространство,
подходящо и за студентски
изложби и пърформанси. През
академичната година започва
изграждането на Галерия на
НБУ. Работи се по проекта
“Ниско въглеродна организационна
политика” на НБУ. Започва
реконструкция, основен ремонт
и обзавеждане на топлата
връзка, свързани със създаването
и поетапното въвеждане на нов
стандарт за материалната среда
в НБУ. Изгражда се иновативна
и модерна заседателна зала №20
с капацитет от 50 посетителски
места.

Нови университетски
пространства
Завършен е Центърът по
изкуства на НБУ
Изградена е Заседателна зала
№20
Изграждат се новите зали –
УПИЗ по музика и рисуване –
С05, С06, С07, С15, корпус 1
Изгражда се нова езикова зала в
корпус 2 – 101
Изграждат се нови офиси
в корпус 2: 107 (Център по
оценяване) и 203 (Център за
изучаване на сигурността и
рисковете)
Изгражда се учебно-научна
лаборатория по приложна
биология, С04 в сутерена на
корпус 1

Обновяване на материалната
среда
Ремонтира се пространството
на топлата връзка (от 218 до
228 кабинет)
Реконструира се сутеренът в
корпус 2
Полага се нова топло– и
хидроизолация на покрива и на
фасадите на библиотеката
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Ремонтира се сутеренът в
корпус 1
Прави се дренажна система
с възстановяване на
тротоарните площи на корпус
1 и аулата
Ремонтира се на
вентилационната система в
библиотеката и се изграждат
нови вентилационни системи
в ателиетата по керамика
и стъкло и ателиетата по
интериорен и пространствен
дизайн
Изграждат се парапети от
стъкло на централните входове
на корпус 1 и аулата

Прооекти
Стартира проектът
за изграждане на “сем.
Божидар Даневи” в части:
архитектура, конструкции,
електро инсталации и
пожароизвестяване, ВиК, ОиВ,
пожарна безопасност, геоложки
доклад, доклад за съответствие,
план за безопасност и
здраве, проектиране на
Радиотелевизионен център.

ДАРИТЕЛИ
Първият дарен на НБУ личен
архив е на българския философ
проф. Иван Саръилиев. Първата
фондация в НБУ за развитие на
университетското образование
е създадената от проф. Богдан
Богданов Фондация “За нов
български университет”.
Първата дарена на НБУ
лична библиотека е на ст.н.с.
Магдалина Станчева. Първият
дарителски фонд за присъждане
на стипендии на студенти е
създаден от Райна Кабаиванска.
В архивната колекция на НБУ
се намират личните архиви
на проф. Иван Саръилиев,
проф. Васил Стоилов, проф.
Георги Михайлов, проф.
Петър Мутафчиев, проф.
Цеко Торбов, Атанас Славов,
ст.н.с. Магдалина Станчева,
инж. проф. Хаския Нисимов,
проф. Любен Прашков,
проф. Александър Фол, проф.
Кръстьо Мирски, Николай
Дончев, проф. Милчо Левиев
и др. През академичната
2010/2011 г. Центърът за
документни и архивни фондове
издава книгите “Стоян
Михайловски – поет, трибун,
мислител” от Иван Богданов
и “Кръстьо Мирски – театрал
европеец”, популяризиращи
изследователската работа
върху дарените архиви. НБУ
получава и нови дарения от
личности и организации, които
избират университета за
място, в което да развиват
и популяризират ценностите.
Публикуваме имената на
дарителите и техните дарения
в знак на благодарност за
доверието към Нов български
университет.

Дарители на академичната
2010/2011 г.:
Божидар Данев и Нина Данева
– богата колекция от картини,
които да бъдат изложени в
Галерия на НБУ, която да носи
името на семейство Божидар
Даневи
Райна Кабаиванска – дарила
хонорара си от Майсторски
клас 2011 във фонд “Райна
Кабаиванска” за присъждане
на стипендии за обучение по
оперно пеене
Георги Георгиев – дарил
средства за издаване на
сборник с работно заглавие
“Предизвикателства пред
туризма в ХХІ-ви век“
Фондация “Америка за
България” – дарила средства
за присъждане на стипендии за
обучение по оперно пеене при
Райна Кабаиванска
“Крис Фешън“ АД – дарили
материали за обучението на
студентите в бакалавърска
програма “Дизайн“, модул
“Мода“
“Вени Стил“ ООД – дарили
платове за обучението на
студентите в бакалавърска
програма “Дизайн и
архитектура“, модул “Мода“
“Пирин-текс“ ЕООД – дарили
платове и помощни материали.
“СЕН ГОБЕН
КОНСТРАКШЪН ПРОДЪКТС
БЪЛГАРИЯ“ ЕООД – дарили
средства за награден фонд
на съвместния международен
архитектурен конкурс на тема
“Изовер Мулти-Комфортна
Къща – Кула Гринуич в Ню
Йорк“

Издания за Библиотеката на
НБУ даряват:
American Research Center in
Sofia, Anthropos Institut, Columbia
University, Die Präsidentin Des
Landtags NRW, Georgetown
University Law Center, Hastings
College of the Law, Norbert
Jacob Schmid Verlag, Taylor and
Francis Group, The Society for
Financial Studies, The University
of Chicago Law School, Yale Law
School, Анушка Леви, Богдан
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Богданов, Боян Ничев, Валерия
Фол, Издателство “Ваньо
Недков”, Институт “Отворено
общество”, Институт за пазарна
икономика, Институтът по
психология – МВР, Людмил
Георгиев, Людмил Дуриданов,
Министерство на вътрешните
работи, Петър Цонов, Посолство
на Република Италия, Росен
Велчев, Сергей Игнатов, Христо
Георгиев.

СЪБИТИЯ И ФАКТИ ОТ УНИВЕРСИТЕТСКИЯ ЖИВОТ
НОВИ ПОЧЕТНИ ДОКТОР И ПРОФЕСОР НА НОВ БЪЛГАРСКИ УНИВЕРСИТЕТ

Проф. Асен Баликси –

Проф. Михаил Неделчев

за неговия принос за популяризиране
на академичната култура и
антропологията в обществото,
за забележителни творчески
постижения и обществена дейност,
за заслуги за създаването и
утвърждаването на антропологията
в Нов български университет и в
България. 07.04.2011 година.

със званието Почетен професор
на Нов български университет. По
предложение на департамент “Нова
българистика”. 11.11.2010 година.
Академична лекция на тема:
“Апология на литературната
история.”

Тема на академичното слово “Как
станах антрополог”. По предложение
на департамент “Антропология”.

ОБЩОУНИВЕРСИТЕТСКИ КОНФЕРЕНЦИИ
Общоуниверситетска конференция – Годишно
и дългосрочно оценяване и атестиране на
преподавателите в НБУ (анализ на данните
по факултети). Конференцията обсъжда
предложения за промени и допълнения по
Процедурата за оценяване и атестиране,
годишното оценяване и атестиране на
преподавателите за предходната година, както
и дългосрочното оценяване и атестиране.
(25 март 2011)

Общоуниверситетска конференцияпо въпросите
на текущото и финалното оценяване в НБУ.
Конференцията обсъжда текущото и финалното
оценяване за есенния и пролетния семестър,
използването на ресурсите за оценяване в
Moodle, оценяването в програма “Право”, в
музикалните и изящните изкуства.
(16 юни 2011)
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Общоуниверситетски празници
01.10.2010 г. – Церемония
по откриване на учебната
2010/2011 година. Академично
слово от Ректора на НБУ –
доц. д-р Людмил Георгиев.
29.10.2010 г. – Церемония по
случай честването на Деня на
народните будители, връчване
на дипломи на завършилите
студенти. Академично слово
на проф. д-р Евгений Дайнов.
03.11.2010 г. – Официално
откриване на Камерна зала
“Проф. Райна Mихайлова” с
камерен концерт на студенти
от програмите по музика.
07.12.2010 г. – Церемония
за връчване на дипломи
на студенти. Академично
слово на гл. ас. д-р Харалан
Александров.
16.12.2010 г. – Церемония
по връчване на награди
за гражданска доблест
“Паница” за 2010 г., Фонд
“Димитър Паница” към
Настоятелството на Нов
български университет
20.01.2011 г. – среща на
Ректора доц. д-р Людмил
Георгиев със студентите на
НБУ
02.03.2011 г. Церемония
по случай честването на
Националния празник на
България – 3 март, връчване
на дипломите на завършилите
студенти. Присъждане на
Годишни награди на Ректора,
2011 година: Журналист на
годината – Тодор Господинов,
в. Монитор; Студент на
годината – Маргарет Тачева,
бакалавърски програми
“Психология” и “Графичен
дизайн”; Преподавател на
годината – Константин
Бояджиев департамент
“Дизайн и архитектура”.
Академично слово на
доц. д-р Михаил Мелтев,
20.05.2011 г. – Церемония
по случай 24 май – Ден на
българската просвета, култура
и славянската писменост,
връчване дипломите на
завършилите студенти.
Академично слово на
доц. д-р Лъчезар Стоянов.
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Академични лекции
Кон Сянлин – 75-ят наследник
на Конфуций – “Философията
на Конфуций и неговото
влияние върху съвременен
Китай”
Н. Пр. Джеймс Уорлик –
Посланик на САЩ в България
– “Новото значение на
многостранната дипломация”
проф. Франк Бърнет – първият
професор по комуникация
на науката в Обединеното
кралство и доктор по невроендокринология – “Когато
науката среща хората или как
се комуникира наука”
Любомир Аламанов –
управляващ директор и
съсобственик на PR агенция
APRA Porter Novelli – “Кризисни
комуникации”
Томас Карбе – Технически
университет, Берлин – “За
моделирането на контекста”
проф. Сам Потоликио,
Университета Джорджтаун
– “Religion and Public Life: The
Economic Model of Religion in
the U.S. and The World”
Божидар Божанов – Българска
асоциация на разработчиците
на софтуер – “Contexts и Dependency Injection за Java EE
платформата”
Симеон Дянков – заместник
министър-председател и
министър на финансите
– “Дългосрочна финансова
стабилност на Република
България”
Ана Маргарида Асеш Леонарда
– Азорски университет,
Португалия – “Азорски
архипелаг – природа и култура”
Росен Плевнелиев – министър
на регионалното развитие и
благоустройство – “Регионално
развитие”
Иван Стамболов – Агенция
за публична комуникация
“Нота бене!” – “Криейтив
манипулацията в реклмата”
Таня Радочай – представител
на УНИЦЕФ за България –
“УНИЦЕФ – застъпник за
децата във всеки край на
света”
Прошко Прошков – кмет на
община Лозенец – “Местна

власт и политическо
лидерство”
проф. Доминик Валбел и проф.
Шарл Боне – Център за
Египтологически Изследвания
към Сорбоната, Париж –
“Най-новите археологически
открития в Египет и Судан”
Гиньо Ганев – омбудсман на
България в периода 2005-2010 г.
– “За доброто управление”
Константин Пенчев –
омбудсман на Република
България – “Правата на човека”
Кен Московиц – Съветник
по обществените въпроси,
Посолство на САЩ – “Cultural
Adaptation (based on “One Flew
Over the Cuckoo’s Nest”)”
Елина Константину –
Директор обслужване на
клиенти в българския офис на
Civitas –”Adapting to the digital
era”
Сирил Кув – психоаналитик,
Лондон, Британско
психоаналитично общество –
“Зависимост и нарцисизъм”
Мохд Абуаси – директор на
Центъра за близкоизточни
изследвания – “Революции ли са
арабските революции?”
Румен Богдановски –
технически директор в Xform
Computing, USA – “Cloud
Computing – идеи и някои
реализации”
Публична лекция– Иво Инджев
– журналист, политически
анализатор – “Какво се случва
в Близкия Изток?”
Ясен Гуев – директор
“Корпоративна политика” на
Глобул – “Колко трудно е да
създадеш и запазиш доброто
име”
Иво Маринов – заместникминистър на икономиката,
енергетиката и туризма –
“Можем ли да променим заедно
българския туризъм?”
Богдана Лазарова – водещ на
предаването “Афера” по Дарик
радио – “Оня списък”. Първият
разгром на разузнаването”
ген.-майор проф. д-р Стоян
Тонев, д.м. – началник на
Военномедицинска академия –
“Мирис, секс и болести”
проф. Ернст Перницка –
Институт за праисторическа
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и средновековна археология,
Университет в Тюбинген,
Германия – “Поява на
металургията в Стария
свят. (Лекцията ще бъде на
английски език)”
проф. д-р Жан-Мишел ЕймериДузан – Институт по
политически науки в Тулуза,
Франция – “Публични услуги
в Европа: конкуренция и
регулация”
Даниел Ганев – изпълнителен
директор на Карол капитал
мениджмънт – “Как да
управляваме парите си сами?”
Мохамед Халаф, журналист
и арабски анализатор –
“Политически процеси в
Близкия Изток и проблемите
на световната сигурност”
Меглена Кунева – Първи
български еврокомисар –
“Европа 2020: Мястото на
потребителите”
prof. Petra Ondrackova –
Wageningen University, Holland –
“Water technology in the future”
проф. Джонатан Уейнър
– носител на наградата
“Пулицър”, Колумбийски
университет, Ню Йорк –
“Безсмъртието – великата цел
на науката”

Конференции
Представяне на международен
проект “Рефлективни
практики”
Организатори: Нов български
университет, Български
институт за отношения
между хората, IRSEA – Istituto
Di Ricera Sulla Societa E
L’economia Dell’apprendimento
(Италия), Reflective learning
(Великобритания)
“Поезия vs. наука vs. политика:
Ани Илков” – в рамките на
проекта “Тайните поетически
вечери”.
Организатор: департамент
“Нова българистика”
ХІV симпозиум “Наука без
граници” – “Многообразието на
научното познание в туризма”.
Организатори: департамент
“Икономика и бизнес
администрация” – НБУ; УНСС;
ЮЗУ; СУ

“Има ли криза на доверие в
медиите и ПР?”
Организатор: департамент
“Масови комуникации”
“Музикалната култура в
България днес – модели
и стратегии, рискове и
възможности”
Организатори: департамент
“Музика”, Съюз на българските
композитори, Международни
дни за нова музика “Звук и
връзка”
“Проектът www.politikat.net –
Свободата на словото,
информационните технологии,
силата на мрежите и
достъпността на Интернет
като инструмент за
намаляване на политическото
лицемерие”
Организатор: департамент
“Политически науки”
“Право и политика:
конституиране на
демокрацията в Централна и
Източна Европа”
Организатор: департамент
“Политически науки
“Културни наследства
– политически залози и
реконструиране на територии”
Организатори: департамент
“Антропология”, Община
Смолян и РИМ-Смолян
Четвърта студентска
междууниверситетска
конференция – “Проблеми
и предизвикателства пред
съвременната външната
политика на България”
Организатори: Студентски
клуб “Нова дипломация” към
департамент “Политически
науки”, Студентски съвет на
НБУ
“Антикомунистическата
съпротива в България (19441989 г.)”
Организатори: департамент
“История”, Съюз на
репресираните от
комунистическия терор
Междууниверситетска
конференция “Образ,
действителност и възприемане
на Испания по света”
Организатори: Център за
чужди езици, Университет “Рей
Хуан Карлос” (Испания)
Национална конференция

с международно участие
“Интелектуалците и/в
политиката”
Организатор: департамент
“История”
Студентска научна
конференция “Национална
литературнoисторическа
конференция “Българската
литература от 1990 до наши
дни: Теми, сюжети, език”
Организатори: Студентски клуб
“Любословие”, департамент
“Нова българистика”,
Студентски съвет на НБУ
“Медиите и ПР търсят себе си”
Организатор: департамент
“Масови комуникации”
“Европейска Конференция по
когнитивна наука”
Организатори: департамент
“Когнитивна наука и
психология” и Cognitive science
society
Национална научна конференция
– “1925”. Конференцията е в
рамките на проект “Годините
на литературата”
Организатор: департамент
“Нова българистика”
Шеста научна конференция за
докторанти с международно
участие “Млад научен форум за
музика и танц”
Организатор: департамент
“Музика”
“Латинска Америка в
съвременните международни
процеси”
Организатор: департамент
“Политически науки”
Трета годишна международна
научна конференция
“Екологизация 2011”
Организатори: департамент
“Науки за Земята и околната
среда” – НБУ, Лаборатория
по природни бедствия и
рискове – НБУ, Лаборатория
по гемология – НБУ, Съюз на
учените в България, Институт
за космически и слънчево-земни
изследвания – БАН, Асоциация
на българските градове и
региони, Институт за местно
и регионално развитие, IGAPE,
Македония
“Европейският град през 21 век:
къде сме ние?”
Организатори: Център
за социални практики,
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Лаборатория за публични
политики
Втора научно-практическа
конференция “Корпоративните
финанси на формиращите се
пазари”
Организатори: департамент
“Икономика и бизнес
администрация” и Център за
продължаващо обучение

Семинари
Общоуниверситетски семинар
“Литература, текст и
разбиране”. Водещ: проф.
Богдан Богданов, д.н.
“Йовкови четения в НБУ”.
Организатор: департамент
“Нова българистика”
“Телекомуникационния пазар
2009”.
Организатор: департамент
“Телекомуникации”
Пътуващ семинар в Загреб –
“Съвременно изкуство и
култура в Югоизточна
Европа”. Пети етап.
Организатор: департамент
“История на културата”
Семинар – “Диагноза –
Фотожурналист”.
Организатори: “Фото клуб” и
Студентски съвет НБУ
“Прякорите: социални
употреби”.
Организатор: департамент
“Антропология”
Пътуващ семинар –
“Византийският
Константинопол”.
Организатор: департамент
“Средиземноморски и Източни
изследвания”
“Авторско право
върху произведения на
изобразителното изкуство”.
Организатор: департамент
“Дизайн и архитектура”
“Роля и функции на
рекламодателят в рекламния
процес”.
Организатор: департамент
“Кино, реклама и шоубизнес”
“Прякорите: социални
употреби”.
Организатор: департамент
“Антропология”
“Замърсяване на атмосферата”.
Организатор: департамент
“Науки за Земята и околната
среда”

“Adobe Flash в
интерактивната реклама –
поглед зад кулисите”.
Организатор: департамент
“Информатика”
“Етика и трансплантации”.
Организатор: департамент
“Медикобиологични науки”
“Е-политиката”.
Организатор: департамент
“Политически науки”
“Лаборатория за идеи”.
Организатор:
Югоизточноевропейски център
за семиотични изследвания
“Класически техники в
илюстрирането”.
Организатор: департамент
“Изящни изкуства”
“Преподаване на английски за
неформални цели. Теоретични
модели”.
Организатор: Център за чужди
езици
Поредица от семинари
“Въведение в съвременното
изкуство”.
Организатор: департамент
“Изящни изкуства”
“Тайните поетически вечери” 4.
Организатори: департамент
“Нова българистика”,
Университетски театър
“Защо бизнесът се нуждае от
добри психолози?”.
Организатори: Студентски
клуб “Психолог”, департамент
“Kогнитивна наука и
психология”
“Цени и потребление на
телеком услуги”.
Организатор: департамент
“Телекомуникации”
“Как да изкараме пари от...
Stock Photography”.
Организатори: “Фото клуб”,
Лаборатория по фотография,
Студентски съвет
“Екологична медицина”.
Организатор: департамент
“Медикобиологични науки”
“Разработване на нова
туристическа дестинация”.
Организатор: департамент
“Икономика и бизнес
администрация”
“Програмно управление на
новинарска телевизия”.
Организатор: департамент
“Телекомуникации”
Пътуващ семинар до остров

Крит.
Организатор: департамент
“Средиземноморски и Източни
изследвания”
“Проблеми на стратегическото
планиране в публичния сектор”.
Организатор: Център по
публична администрация
Изследване на комуникациите
на модни марки в България.
Организатори:
Югоизточноевропейски център
за семиотични изследвания,
Магистърска програма “Реклама
и стилове на живот”
“Музиката, представена от
киното”.
Организатор:
Югоизточноевропейски център
за семиотични изследвания
Пътуващ семинар “Старогръцка
култура”: Турция 2010 г.
Организатор: департамент
“Средиземноморски и Източни
изследвания”
“Продуциране, разпространение
и фестивален живот на
независимите филми”.
Организатор: департамент
“Кино, реклама и шоубизнес”
Ръчно правената хартия в
съвременното изкуство.
Организатор: департамент
“Изящни изкуства”
“Борхес и семиотиката”.
Организатор: департамент
“Чужди езици и литератури”
“Лидерство към успех”.
Организатори: Студентски
съвет НБУ, Аmerican English
Club, СХД “Студентски живот”
“Боянската църква – световен
паметник на ЮНЕСКО”.
Организатор: департамент
“Нова българистика”
“Потребности на човека и
задълбочаване на екологичната
криза”.
Организатор: департамент
“Науки за Земята и околната
среда”
“Аз, дизайнерът”.
Организатор: департамент
“Дизайн и архитектура”
“Музиката – различни
гледни точки. Симфонизъм
в творчеството на
композиторите”.
Организатор: департамент
“Музика”
Пътуващ семинар в Любляна.
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Организатор: департамент
“История на културата”

Кръгли маси и дебати
Представяне на резултатите
от проведените терени
изследвания в Каолиново,
Оряхово, Севлиево и Ардино.
Организатор: Център за
социални практики
“Макиавели в Брюксел:
практики и модели на лобиране
в ЕС”.
Организатори: департамент
“Политически науки”,
Дипломатически институт,
МВнР
“Двадесет години бизнес в
сигурността”.
Организатори: Център за
изучаване на рисковете и
сигурността, Национална
ассоциация на фирми за
търговска сигурност и охрана
“Подготовката на учители
по съвременни езици –
компетентности, образование,
квалификации”.
Организатор: департамент
“Чужди езици и литератури”
“Проблеми на културния
туризъм”.
Организатори: департамент
“Икономика и бизнес
администрация”, департамент
“Антропология”
“Подготовката на учители
по съвременни езици –
компетентности, образование,
квалификации”.
Организатор: департамент
“Чужди езици и литератури”
“Е-гласуване”.
Организатор: департамент
“Политически науки”
“Отворени градове”.
Организатори: департамент
“Политически науки”, Център
за европейски бежански,
миграционни и етнически
изследвания към НБУ,
консултант на СО за проекта
“Отворени градове”, Столична
община
“Уроците от Чернобил – 25
години по-късно”.
Организатори: департамент
“Науки за Земята и околната
среда”, Лаборатория по
природни бедствия и рискове

“Миграция и човешки права: за
Европейско законодателство
и практика в България и в
Югоизточна Европа”.
Организатори: Център за
миграционни изследвания – НБУ,
Център за правна помощ “Глас
за България”

Школи, училища и уиркшопи
Осма лятна школа по
антропология: “Антропология
на града. Мобилност и
територии”
Осемнадесета международна
лятна школа по когнитивна
наука
Седемнадесета международна
ранноесенна школа по
семиотика, посветена на
20-годишния юбилей на НБУ
XІІІ Лятна школа по връзки
с обществеността “iПР в
практиката и образованието
(ПР образование в България – 20
години по-късно)”
Уъркшоп и конкурс – Sofia drum
day
Уъркшоп на проф. Волфганг
Клос
Уъркшоп – “Традиции в
американската музика”
на групата THE EBONY
HILLBILLIES (САЩ)
Уъркшоп на световноизвестния
френски виолончелист Доминик
Дьо Вилиенкур
Уъркшоп на джаз оркестъра на
Tufts University – Boston
Уъркшоп на проф. Даниеле
Молес от Консерваторията в
град Фермо, Италия
Уъркшоп – Contemporary dance
Уоркшоп по пиано на Адриан
Йотикер (Швейцария)
Уъркшоп на проф. Маурицио
Торели от Консерватория
“Дж. Б. Перголези” – Фермо,
Италия – “Технически и
интерпретационни проблеми в
италианския оперен репертоар
от ХVІІ до ХХІ век.”
Уъркшоп Drums&bass – Ролята
и взаимодействието на баса
и барабаните в популярните
стилове – поп, рок, фънк и др.

Майсторски класове

Майсторски клас на Людмил
Ангелов, пиано – “200 години
от рождението на Фредерик
Шопен”.
Майсторски клас по
оперно пеене и камерна
интерпретация на Наталия
Афеян и Ермила Швайцер –
преподаватели в програма
“Музика” – НБУ, в Държавна
музикална консерватория, гр.
Фермо (Италия).
Лятна музикална академия
2011 – Майсторски класове
на проф. Милчо Левиев, Чико
Фрийман, Вики Алмазиду,
Стоян Янкулов.
Международен майсторски
клас на Райна Кабаиванска.
Честване на 20-годишния
юбилей на Нов български
университет.
Със специалната подкрепа
на фондация “Америка за
България”, Софийска опера
и балет, Посолството на
Италия в България.
Провеждане: 14-29 септември
2011 г.
Гала концерт: 30 септември
2011 г.
Стипендианти и наградени:
Александър Носиков, Даниел
Стефанов, Екатерина
Куприевская, Eleonora Wojnar,
Elisa Barbero, Кирил Шарбанов,
Костадин Мечков, Мария
Радоева, Николай Войнов,

Силвия Тенева, Стефан
Петков, Венера Котларова,
Victoria Cannizzo.

Фестивали
Арт фестивал–Форум –
“Вселената на компютърната
музика 2010”
Фест ‘2010 – Образование,
Обучение, Резултати
14-ти ежегоден студентски
кинофестивал на НБУ
Spirit of Art 3

Изложби
“Любов и омраза”
“Културната следа” с
експонати от РИМ Хасково
Фотоизложба – “Мебелен салон
Париж 2010”
“Помня. Катин 1940”
“Young, Fresh & Cool”
Документална изложба за
антикомунистическата
съпротива в България след
09.09.1944 г.
“АРХ&УРБАН’2011”
“Пролетно настроение”
“Началата – образи и знаци”
Изложба на дипломантисценографи
“Три в едно – очаквано добра
комбинация”
“Mixed media”
Фотографски изложби и
мултимедийни презентации

Концерти
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“Къщата на съдията”–
хепънинг
“Шейк в лятна нощ”
“Preparasion”
“Египетска приказка за
сърцето”

Ревюта
“Децата и зимата”
“Деконструкции”
“Еволюция/революция – ІІ”
“Рок – Концерт – ревю”

Участие на студентски смесен
хор “Фолк-Джаз формация” в
Концерт на БНР, посветен
на 15-годишнината на
радиопредаването за хорова
музика “Кантате юбилате”
Юбилеен концерт на доц.
Георги Петков
Премиера-концерт на албума
Song of the Clown, един
проект на Милчо Левиев и
Нов български университет
– ”Театралната музика на
Панчо Владигеров създадена
20-те години на ХХ век за
спектаклите на Макс Райнхард
в Дойчес театър, днес”
Премиерен концерт на Камерен
вокално-фолклорен ансамбъл на
НБУ
Концерт на студенти по
класическа китара от НБУ
Камерен концерт на
Академичен оркестър “Орфеус”
на НБУ
Концерт-спектакъл – “Вечер на
талантите на НБУ”
Концертно представление –
“Любовен еликсир”
Участие на студенти от НБУ
в програмата по случай Деня
на Европа
Компютърно музициране на
живо в клуб 8-bit – Futurе sound
of Sofia
Концерт “Българските мега
хитове” на студенти с
преподаватели доц. Етиен Леви

и Нели Маринкова
Студенти от НБУ представят
операта “Любовен еликсир”
от Гаетано Доницети на
крепостта “Бабини Видини
кули” с Видинска филхармония

Спектакли
Участие на студенти от Нов
български университет – модул
“Танцов театър” в спектакъла
“Ангели в Америка” от Тони
Кушнър
“Деветте страни на
желанието” от Хедър Рафо
“Die Übung”
Сатирична буфо-опера “Цар и
водопроводчик”
“Открий театъра” – “Вечер
на аржентинското танго”.
Танцови демонстрации.
“Малки царства”
“Чинцано”
Мюзикъл за деца и възрастни
от Александър Владигеров –
“Вълкът и седемте козлета”
“Гладен съм”.
“Сватба” от Елиас Канети
“Метаморфози” от Мери
Цимерман – пиеса по митове
на Овидий
Премиера на танцовия
спектакъл “Соло за двама”
“Секс, наркотици и рокендрол”
“Домът на Бернарда Алба”, Ф.
Г. Лорка
“Бъдещето е възможно”
“Огнено лице”
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МЕДИИТЕ ЗА НБУ
“През 2011 година се навършват
20 години от създаването на
НБУ. Театралният департамент
съществува от самото начало
на университета. В НБУ са
създадени редица представления,
които набелязва т нови пътища
пред българския театър.”
в. 24 часа, 10.11.2011 г.
“Музиката ми дава живот,
младите ми възпитаници –
целенасоченост.”
Проф. Райна Кабаиванска
пред сп. “Форбс”, 26.10.2011 г.

Нов български университет
постига добри партньорски
отношения както в
националното медийно
пространство, така и с
чуждестранните медии.
Представените откъси от
журналистически материали
са само част от приноса на
медиите за публичния образ на
университета. Нов български
университет благодари на
всички журналисти.

“За единадесети път
Кабаиванска дава възможност
за професионално развитие на
млади изпълнители.Всички те
имат шанса да последват Райна
Кабаиванска по световните
музикални сцени. Такава съдба
вече има десетки изпълнители,
преминали обучение при оперната
прима.”
в. Труд, 13.09.2011 г.
“В навечерието на
20-годишнината от основаването
си НБУ е утвърдена
образователна институция и е
естествено интересът към нея
да нараства.”
Интервю на доц. Людмил Георгиев
Ректор на НБУ пред
в. “Стандарт”, 10.08.2012 г.
“80% от магистрите на Нов
български университет намират
работа след дипломирането.”
в. 24 часа, 09.08.2011 г.

38

“Министерство на образованието
класира Нов български
университет на първо място за
програми по музикално обучение
на студенти в страната. Основно
и важно за отличието е широката
практическа ориентираност на
учебните курсове. На судентите
се предоставя възможност за
участие в Майсторски класове
на световноизвестни имена, в
съвместни проекти с културни
центрове университети в
Европа, в Workshop семинари
с международни музикални
изпълнители.”
в. Репулика, 07.07.2011г.

ФИНАНСОВ ОТЧЕТ

Финансовият отчет съдържа
данни за приходите и
разходите на НБУ за периода
01.10.2010 г. – 30.09.2011 г.
Посочен е делът на всеки
показател в общата сума
на приходите и разходите
на НБУ за 2010/2011 учебна
година. Отчетът е приет от
Настоятелството на НБУ на
12.12.2011 г.

В ПРИХОДНАТА ЧАСТ на
отчета за академичната
2010/2011 г. са представени
приходите на НБУ за периода.
Те са разделени според източника
на приходи от такси, приходи
от външни проекти и други
финансови приходи. Общата сума
на приходите е 43,529,008.62лв.
Приходите от такси включват
всички постъпили средства от
студентски такси за обучение.
Сумата на този вид приходи за
периода е 33,650,260.74 лв., или в
относителен дял към общата
сума на приходите на НБУ –
77.31%.
Приходите от проекти съдържат
салдата от минали периоди
и реално привлечените през
отчитания период средства по
външни проекти. В абсолютно
изражение приходите по тази
точка възлизат на 5,715,785.49 лв.,
или 13.13% от общите приходи
на НБУ, в т.ч. реално постъпили
приходи – 3,587,897.27 лв.
В частта други приходи се
включват всички останали
приходи за НБУ през учебната
година като лихви,наеми,
административни такси и др.
Общата им сума за периода е
4,162,962.39 лв., или 9.56% от
всички приходи.
В РАЗХОДНАТА ЧАСТ на
финансовия отчет са отразени
направените през периода разходи,
необходими за поддържане и
развитие на дейността на
НБУ, както и тези, извършени
във връзка с реализирането на
вътрешно– и външнофинансирани
проекти. Видовете разходи са
систематизирани в следните
основни пера:стратегическо
и материално развитие;
възнаграждения (на
преподаватели, изследователи,
административен и обслужващ
състав); учебни програми и учебен
процес; научноизследователска
и международна дейност;
библиотека и информационна
дейност; социална дейност;
административна дейност;
данъции осигуровки;
продължаващи външни проекти;
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реинвестирани средства за
развитие на материалната база
и академичната дейност през
следващата академична година.
Общата сума на всички разходи за
периода е 43,529,008.62лв.
Разходите за стратегическо
и материално развитие са в
размер на 9,255,019.71 лв., или
21.26% от общите разходи.
Те включват финансиране на
проекти за стратегическо
развитие на учебната и
изследователската дейност,
издателска дейност, развитие на
материалната база, капитално
строителство, майсторски
класове, университетски театър,
ремонтна дейност, разходи по
външни проекти.
Разходите за възнаграждения
включват заплатите на
академичния, административния
и обслужващия състав,
хонорарите за преподавателска
и научноизследователска дейност
и свързаните с тях дейности.
Общата сума на разходите по
тази точка е 14,772,517.77 лв.,
или в относителен дял към
общата сума на разходите
на НБУ – 33.94%. От тези
разходи 11,358,641.56 лв., или
26.09% от общите разходи, са
възнаграждения на преподаватели
и изследователи и 3,413,876.21
лв., или 7.84% от общите
разходи, са възнаграждения на
административен и обслужващ
състав.
Разходите за учебните програми
и учебния процес са в размер на
1,367,497.36 лв. – 3.14% от общите
разходи и включват всички
разходи, свързани с осигуряването
на учебния процес.
Разходите за
научноизследователска и
международна дейност са в
размер на 1,549,591.59 лв., или
3.56% от общите разходи и
включват извършените разходи
за научноизследователската
и международната дейности
в НБУ, както и разходите
по външнофинансирани
научноизследователски и
международни проекти.

ПРИХОДИ

РАЗХОДИ

8.46%

3.31%

5.45%

17.98%

2.81%

15.38%

1.56%
3.17%

2.94%
8.03%
76.16%

27.61%

приходи от учебни такси

стратегическо и материално развитие

приходи от външни проекти

възнаграждения на преподаватели и изследователи

други финансови приходи

възнаграждения на административен и обслужващ персонал
учебни програми и учебен процес
научноизследователска и международна дейност
библиотека и информационна дейност
социална дейност
административна дейност
данъци

Разходите за Библиотеката и
информационната дейност са в
размер на 673,232.84 лв., или 1.55%
от общата сума на разходите.
Разходите за социална дейност
включват разходи за стипендии,
безплатните учебни материали,
безплатния достъп до Internet за
студентите, безплатни копирни
услуги и др. Разходите са на
стойност 1,276,156.90 лв., или
2.93% от общите разходи.
Разходите за административна
дейност отразяват всички
преки административни разходи,
свързани с основната дейност
на НБУ (ел. енергия, газ, охрана,
телефон, пощенски разходи, офис
материали и консумативи, и пр.).
Те са 1,355,540.86 лв., или 3.11%

от общите разходи.
За учебната 2010/2011 година
данъците и осигуровките са в
размер на 2,430,798.66 лв., или
5.58% от общите разходи.
Към края на учебната 2010/2011
г. наличността по външни
проекти, които не са приключили
е 1,673,456.62 лв.
Средствата, които се
реинвестират за развитие
на материалната база и
академичната дейност през
следващата академична година са
в размер на 9,175,196.31 лв.
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