
ДНИ НА ОТВОРЕНИ ВРАТИ 

21 – 26 МАРТ 2022 Г. 

 

СЪБИТИЯ И УЕБИНАРИ НА ПРОГРАМИТЕ В НБУ 

 

СРЯДА – 23 март 2022 г. 

 

09:40 – 11:10 "Практическа граматика на немския език" - гл. ас. Анелия Ламбова,  

БП Германистика (с втори чужд език английски) 

в ZOOM чрез линк: https://nbu-bg.zoom.us/j/82772150404  

                                    Зала 404, Корпус 2 

 

10:00 – 11:00 "Ролята на дизайнера в съвременната българска модна индустрия" - ас. 

Кристина Колодеева, БП Мода 

в ZOOM чрез линк: https://nbu-bg.zoom.us/j/84097557151  

 

11:00 – 11:30 Уебинар за представяне на БП Изящни изкуства - проф. д-р Моника Попова 

в ZOOM чрез линк: https://nbu-bg.zoom.us/j/83550767671 

 

11:00 – 11:30 Уебинар за представяне на БП Антропология - доц. д-р Евгения Благоева 

в ZOOM чрез: 8794425594, passcode 15072020 

 

11:20 – 12:50 "Контролинг и криза" - гл. ас. д-р Пламен Илиев,  

МП Счетоводство и одитинг 

                                       в ZOOM чрез линк: https://nbu-bg.zoom.us/j/85615981259  

 

11:00 – 12:00 „Студентите в БП „Испанистика (с втори чужд език английски)“ като 

преводачи на художествена литература“ – Любка Славова 

Вход през - Moodle - kandidati.nbu.bg 

 

11:30 – 13:30  Разговор относно обучението по чужд език в НБУ- преп. Десислава 

Дуриданова 

Зала 117/ Корпус 1 

 

12:00 – 13:00 "Извънакадемичните творчески събития на НБУ като педагогическа 

практика" - гл. ас. д-р Руслан Лозев, БП Интериорен дизайн 

в ZOOM чрез линк: https://nbu-bg.zoom.us/j/82891049371  
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13:00 – 14:30  "Икономически избор и предприемаческа култура" - доц. д-р Албена Павлова, 

проф. д-р Людмил Георгиев, БП Администрация и управление 

в ZOOM чрез линк: https://nbu-bg.zoom.us/j/89965847725  

 

13:00 – 13:30         Презентация на тема "Проекти на БП Германистика (с втори чужд език 

английски)“ 

в ZOOM чрез линк: https://nbu-bg.zoom.us/j/85204718378  

 

13:00 – 14:30  „Символика на писмения знак“ - проф. д-р Моника Попова 

Зала Аула/ Корпус 1 

 

13:30 – 14:30  „Въпроси и отговори за програмите по екология” - доц. д-р Биляна Костова  

БП Екология и опазване на околната среда РО/ДО 

Вход през - Moodle - kandidati.nbu.bg 

 

13:30 – 14:45  Концерт „Фолклорна палитра - ученици от НМУ „Л. Пипков“, София и 

студенти от НБУ - доц. д-р Георги Петков и гл. ас. д-р М. Кръстева 

БП "Музика" 

Университетски театър на НБУ 

                                     https://nbu-bg.zoom.us/j/86929420244  

 

14:30 – 16:00 Уебинар за представяне на БП Информатика, БП Информационни 

технологии, БП Мрежови технологии (на английски език), БП Мултимедия и 

компютърна графика 

                              Вход в https://meet.jit.si/NBU_Dni_na_otvoreni_vrati 

 

14:40 – 17:25 „Английски език - ниво В2“ – преп. Десислава Дуриданова 

                              MEETING ID: 871 4105 0652 

                                    https://nbu-bg.zoom.us/j/87141050652  

 

16:20 – 17:50 "Разстройства от аутистичен спектър: езиково развитие, ролята на речта 

на родителите и нуждите на българските семейства" - Михаела Барокова, 

БП Психология 

в ZOOM чрез линк: 

https://us02web.zoom.us/j/86221040976?pwd=eDBTOGpsVFo1Tk9uTDdWK05xeDZSUT09 

 

18:00 – 20:25 „Английски език - ниво В2“ – преп. Десислава Дуриданова 

MEETING ID: 893 1476 8581  

https://nbu-bg.zoom.us/j/89314768581  
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БП – Бакалавърска програма 

МП – Магистърска програма 

РО – редовно обучение 

ДО – дистанционно обучение 

 


