
ДНИ НА ОТВОРЕНИ ВРАТИ 

24 – 29 ЯНУАРИ 2022 Г. 

 

СЪБИТИЯ И УЕБИНАРИ НА ПРОГРАМИТЕ В НБУ 

 

 

ВТОРНИК – 25 януари 2022 г. 

 

10:00 – 11:00 "Зад кулисите на департамент Театър"  

в ZOOM чрез линк: https://nbu-bg.zoom.us/j/82673411591 

 

11:30 – 12:00 "В обувките на средновековния законодател, съдия и обвиняем"  

- доц. д-р Петя Неделева, Право 

в ZOOM чрез линк: https://nbu-bg.zoom.us/j/87692527535 

 

12:30 – 13:30 „10 Steps to personal success“ - Leslie Szamosi, Съвместни програми на НБУ с 

Университета Йорк  

в ZOOM чрез линк: https://nbu-bg.zoom.us/j/82016311885 

 

13:00 – 13:30 "Зомбита, примати и изкуството на сделката" - гл. ас. д-р Виктор Аврамов, 
Администрация и управление (Управление на бизнеса и предприемачество) 

в ZOOM чрез линк: https://nbu-bg.zoom.us/j/84309960148 

 

13:00 – 14:00  Извънакадемичните творчески събития на НБУ като педагогическа 

практика - ас. Руслан Лозев, Дизайн 

в ZOOM чрез линк: https://nbu-bg.zoom.us/j/82865698541 

 

14:00 – 14:30  "Дезинформация и мисинформация" -  Никол Вълчева, Медии и комуникация 

  в ZOOM чрез линк: 

https://nbu-bg.zoom.us/j/89156740884?pwd=RWpJSjErTU5KVnhyS2htQXBRMkVIUT09 

 

14:40 – 16:00  Американска литература -  проф. дфн. Албена Бакрачева, Чужди езици и 

култури (Англицистика) 

в ZOOM чрез линк: https://nbu-bg.zoom.us/j/83160849403 

 

14:40 – 16:00  „Въведение в уеб дизайна и рекламата“ -  ас. Мария Миличин, преп. Милко 

Александров, Дизайн 

в ZOOM чрез линк: https://nbu-bg.zoom.us/j/84226942069 
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15:00 – 16:00   „Политически науки за (все още) неполитолози - интерактивна игра“ 

  -  доц. д-р Евелина Стайкова 

в ZOOM чрез линк: https://nbu-bg.zoom.us/j/87865081359 

 

16:00 – 16:30  „Технологиите, които ни дават силата да откриваме нови хоризонти и 

възможности за реализация“ -  д-р Йонка Ганчева, Училище за професионално и 

продължаващо обучение 

в ZOOM чрез линк: https://nbu-bg.zoom.us/j/84387105254 

 

16:20 – 17:30 "Ще заменят ли дигиталните валути парите в брой в пост-ковид 

икономиката?" 

 Уебинар за представяне на МП „Международен бизнес и развитие“ 

- гл. ас. д-р Цветелина Маринова 

в ZOOM чрез линк: https://nbu-bg.zoom.us/j/81120140353 

 

17:00 – 17:30        Уебинар за представяне на БП „Начална училищна педагогика и чужд език“ 

- ас. д-р Лъчезар Африканов 

в ZOOM чрез линк: https://nbu-bg.zoom.us/j/88448150825 

 

17:00 – 18:00 Как се кандидатства в НБУ? – Христо Панчугов 

                               в ZOOM (чрез линк: 

https://us02web.zoom.us/j/4603779202?pwd=K2t4azdBak5JUzVwK0c5ekFmVDNCUT09  или 

на личен номер: 460 377 9202) 

 

18:00 – 19:00 "Международна търговия - теория и политики" 

 - доц. д-р Едуард Маринов 

в ZOOM чрез линк: https://nbu-bg.zoom.us/j/4603779202 

 

 

 

 

БП – Бакалавърска програма 

МП – Магистърска програма 

РО – редовно обучение 

ДО – дистанционно обучение 
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