
ДНИ НА ОТВОРЕНИ ВРАТИ 

24 – 29 ЯНУАРИ 2022 Г. 

 

СЪБИТИЯ И УЕБИНАРИ НА ПРОГРАМИТЕ В НБУ 

 

ЧЕТВЪРТЪК – 27 януари 2022 г. 

 

10:30 – 11:00 „Превод и локализация“ - гл. ас. д-р Станислав Богданов, Чужди езици и култури 

в ZOOM чрез линк: https://nbu-bg.zoom.us/j/89208562096 

 

11:00 – 12:00 „Защо да учим антропология?“ - доц. д-р Евгения Благоева, Роберта Колева – 

студент, Теодора Вучкова - студент 

в ZOOM чрез линк:  

https://us05web.zoom.us/j/88366920284?pwd=bkRMcGhpZlNWaTJ2S2docWY2QWtqU

T09 

Meeting ID: 883 6692 0284 

 

11:30 - 12:00 Консултации за кандидат-студенти в ZOOM  

                                 (чрез линк: 

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

на личен номер: 460 377 9202) 

 

11:00 – 11:30 „Пандемията, конспиративните теории и какво може да ни каже 

социологията за тях“ - Валентин Вълканов, Социология 

в ZOOM чрез линк: https://nbu-bg.zoom.us/j/85330361424 

 

11:00 – 11:30 „Подготовка на учители по немски език в партньорство с Гьоте-институт“ 

- доц. д-р Елена Савова, Германистика 

в ZOOM чрез линк: https://nbu-bg.zoom.us/j/82136969139 

 

11:00 – 12:00 „Ролята на дизайнера в съвременната българска модна индустрия“  

- ас. Кристина Колодеева, Мода 

в ZOOM чрез линк: https://nbu-bg.zoom.us/j/81276674052 

 

11:00 – 11:30 „Уебинар за представяне на БП Музика“ - гл. ас. д-р Маргарита Кръстева-

Стойчевска, гл. ас. д-р Ана Линчева 

 в ZOOM чрез линк: https://nbu-bg.zoom.us/j/84975489054 

 

11:00 – 12:00 „Уебинар за представяне на БП Визуални изкуства“ - доц. д-р Калина 

Христова, гл. ас. д-р Христина Дякова 

в ZOOM чрез линк: https://nbu-bg.zoom.us/j/89549979926 
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12:00 – 13:00 Presentation of the Dual Degree Bachelor and Master Programs of the University of 

York and NBU - Tom Rhodes and Gregory Dikaios в ZOOM чрез линк:  

https://nbu-bg.zoom.us/j/85901223136 

 

14:00 – 14:30 „Философските тайни на Хари Потър“ - проф. д-р Лидия Денкова, Философия 

в ZOOM чрез линк:  

https://nbu-bg.zoom.us/j/87562676648?pwd=OUdnUEd2VjU0VkNuWjl4a1MvYWJpUT09 

  или на личен номер: 875 6267 6648 

 

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

                                 (чрез линк: 

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

на личен номер: 460 377 9202) 

 

16:00 – 17:00 „Археологията между мит и реалност“ - гл. ас. д-р Боян Думанов, Археология 

в ZOOM чрез линк: https://nbu-bg.zoom.us/j/87169293557 

 

16:00 – 17:00 „По стъпките на една революция“  

„Уебинар за представяне на БП История и археология“ 

- проф. Момчил Методиев и гл. ас. д-р Методи Методиев, История 

в ZOOM чрез линк: https://nbu-bg.zoom.us/j/87169293557 

 

16:00 – 17:00 „АнтиКовид-19 храни“ - доц. д-р Галина Сачанска 

 „Ваксини и здраве“ - доц. д-р Николай Петров 

 „Уебинар за представяне на БП Биология – обща и приложна, БП Клетъчна 

биология и вирусология“ - доц. д-р Галина Сачанска, доц. д-р Николай Петров 

Вход през - Moodle - kandidati.nbu.bg 

 

 

 

 

 

БП – Бакалавърска програма 

МП – Магистърска програма 

РО – редовно обучение 

ДО – дистанционно обучение 
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