
ДНИ НА ОТВОРЕНИ ВРАТИ 

21 – 26 МАРТ 2022 Г. 

 

СЪБИТИЯ И УЕБИНАРИ НА ПРОГРАМИТЕ В НБУ 

 

ВТОРНИК – 22 март 2022 г. 

 

 

09:00 – 10:00 Уебинар за представяне на МП „Право“ - гл. ас. д-р Емилия Димитрова 

 Вход през - Moodle - kandidati.nbu.bg 

 

10:00 – 11:00 Уебинар за представяне на БП „Театър“ - Доц. Снежина Петрова, Доц. д-р 

Анна Пампулова, Християна Стоименова 

в ZOOM чрез линк: https://nbu-bg.zoom.us/j/89711060611  

 

10:30 – 11:30 Уебинар за представяне на БП „Телекомуникации“ - Доц. д-р Росен Пасарелски 

в ZOOM чрез линк: 

https://zoom.us/j/98458921398?pwd=WW95ZEcyaGp6Z1dxM2Q2eWlITVhCdz09 

 

11:20 – 12:50 Открита репетиция на дипломен спектакъл „Дванайсет разгневени жени“, 

по Рейджиналд Роуз, с режисьор: проф. д-р Ева Волицер, студенти от майнър 

програма: „Театър – Актьорско изкуство“ 

 Университетски театър, НБУ 

 

11:30 – 12:30 "Електронна и компютърна музика – традиции и иновации" - проф. д-р Симо 

Лазаров, доц. д-р Росица Бечева 

БП "Музика" 

зала 511, К1 

в ZOOM чрез линк: https://nbu-bg.zoom.us/j/83057860770  

 

13:00 – 14:00  "Знаем ли как да управляваме своята онлайн репутация" проф. д-р Десислава 

Бошнакова 

 Уебинар за представяне на БП Връзки с обществеността, БП Журналистика 

 доц. д-р Стойко Петков, гл. ас. д-р Десислава Данкова 

в ZOOM чрез линк: https://nbu-bg.zoom.us/j/89896125468  

 

14:30 – 16:30 Разговор относно обучението по чужд език в НБУ- преп. Десислава  

Дуриданова 

Зала 117/ Корпус 1 

 

https://bit.ly/2zuTEEi
https://nbu-bg.zoom.us/j/89711060611
https://zoom.us/j/98458921398?pwd=WW95ZEcyaGp6Z1dxM2Q2eWlITVhCdz09
https://nbu-bg.zoom.us/j/83057860770
https://nbu-bg.zoom.us/j/89896125468


15:00 – 15:30 „Градът – екологични предизвикателства“ – доц. д-р Ралица Берберова   

в ZOOM чрез линк: https://nbu-bg.zoom.us/j/86856530866  

 

16:00 – 17:00  Уебинар за представяне на БП "Изкуствознание и артмениджмънт" и МП 

"Сравнително изкуствознание"   

Вход през - Moodle - kandidati.nbu.bg 

 

18:00 – 19:00 Как се кандидатства в НБУ? – Христо Панчугов 

                               в ZOOM чрез линк: https://nbu-bg.zoom.us/j/84673819586 

 

18:00 – 19:00 "Структурни промени в световното стопанство" - доц. д-р Едуард Маринов, 

МП Международен бизнес и развитие 

в ZOOM чрез линк: https://nbu-bg.zoom.us/j/87183649876  

 

19:00 – 19:30 "Финансирането на тероризма като секютиризиран проблем" - ас. д-р 

Гергана Йорданова,  

БП Гражданска и корпоративна сигурност 

в ZOOM чрез линк: https://nbu-bg.zoom.us/j/86243809525  

 

 

 

 

 

БП – Бакалавърска програма 

МП – Магистърска програма 

РО – редовно обучение 

ДО – дистанционно обучение 

 

https://nbu-bg.zoom.us/j/86856530866
https://bit.ly/2zuTEEi
https://nbu-bg.zoom.us/j/84673819586
https://nbu-bg.zoom.us/j/87183649876
https://nbu-bg.zoom.us/j/86243809525

