
ДНИ НА ОТВОРЕНИ ВРАТИ 

21 – 26 МАРТ 2022 Г. 

СЪБИТИЯ И УЕБИНАРИ НА ПРОГРАМИТЕ В НБУ 

 

ЧЕТВЪРТЪК – 24 март 2022 г. 

 

09:40 – 11:10 „Американска културна история“ - проф. Албена Бакрачева,  

МП Американистика и британистика – сравнителни изследвания 

в ZOOM чрез линк:https://nbu-bg.zoom.us/j/87566629397  

зала 410, корпус 2 

 

09:40 – 11:10 "Стратегии за управление на бизнеса" - гл. ас. д-р Виктор Аврамов,  

БП Управление на бизнеса и предприемачество РО/ДО 

в ZOOM чрез линк:https://nbu-bg.zoom.us/j/84237041716  

 

11:00 - 11:30 Консултации за кандидат-студенти в ZOOM  

                                 чрез линк: https://nbu-bg.zoom.us/j/81650615384 

 

11:00 – 12:00 Функции на организацията: Оперативен мениджмънт"/Operations in 

Business - Тихомир Тихомиров,  

BA Business Studies (Joint programme with The University of York) 

Google Meet joining info 

Video call link: https://meet.google.com/oty-gqkm-wsc  

 

11:20 – 12:50 „Нова американска литература“ - проф. Албена Бакрачева,  

МП Американистика и британистика – сравнителни изследвания 

в ZOOM чрез линк:https://nbu-bg.zoom.us/j/86936326421  

зала 310 А, корпус 1 

 

11:20 – 12:50 "Изкуството на превода през вековете" - доц. д-р Венета Сиракова,  

БП Англицистика (Английска култура и литература) 

в ZOOM чрез линк:https://nbu-bg.zoom.us/j/86283800918  

 

13:00 – 14:30 "Символика и семантика на традиционния български костюм" - гл. ас. д-р 

Маргарита Кръстева, студенти от БП Музика 

в ZOOM чрез линк:https://nbu-bg.zoom.us/j/89294941377  

зала 506 – корпус 1. 
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14:30 – 15:00 „Здравето в дигитален контекст по време на пандемия“ - доц. д-р Полина 

Михова, БП Логопедия 

в ZOOM чрез линк: https://nbu-bg.zoom.us/j/82358945281 

 

15:00 – 15:30 „Коралите и човека” -  проф. д-р Даниела Пиларска,  

БП Екология и опазване на околната среда РО/ДО 

Вход през - Moodle - kandidati.nbu.bg 

 

15:30 - 16:00 Консултации за кандидат-студенти в ZOOM  

                                 чрез линк: https://nbu-bg.zoom.us/j/86003128224 

 

16:00 – 17:00 "Технологиите, които ни дават силата да откриваме нови хоризонти и 

възможности за реализация" - гл. ас. д-р Екатерина Цветанова,  

Програми за професионална квалификация – „МОНТЕСОРИ ПЕДАГОГИКА“,  

„УЧИТЕЛ ПО ЧУЖД ЕЗИК“, „УЧИТЕЛ ПО ….“, „РЕСУРСЕН УЧИТЕЛ“, 

„СЛУХОВА-РЕЧЕВА РЕХАБИЛИТАЦИЯ“, „ЕРГОТЕРАПИЯ В 

ПРИОБЩАВАЩОТО ОБРАЗОВАНИЕ“, „СПЕЦИАЛНА И УЧИЛИЩНА 

ПСИХОЛОГИЯ (ЗА ПЕДАГОЗИ)“, „ПРЕВЕНЦИЯ НА ЗАВИСИМИ 

ПОВЕДЕНИЯ“, „АРТ ТЕРАПИЯ“, „СОМЕЛИЕР“ 

Училище за професионално и продължаващо обучение 

в ZOOM чрез линк:https://nbu-bg.zoom.us/j/82233205604  

 

16:20 – 18:00 „Отговорен туризъм в съвременните реалности” -  гл. ас. д-р Теодора Ризова,  

БП Управление на туризма РО/ДО 

зала 403, корпус 2 

 

16:20 – 18:00 „Съществуват ли БГ еднорози?” -  гл. ас. д-р Ралица Димитрова,  

МП „Финанси“ 

в ZOOM чрез линк:https://nbu-bg.zoom.us/j/82683078390  

 

 

 

 

 

 

БП – Бакалавърска програма 

МП – Магистърска програма 

РО – редовно обучение 

ДО – дистанционно обучение 
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