
Класиране и срокове за подаване на документи - 2022

Май
(за завършили в 
предходни години)

Юли I Юли ІІ 

до 13 май до 1 юли до 22 юли

ОНЛАЙН ТЕСТ ПО ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНА 
ПОДГОТОВКА

Кандидатстудентският изпит - Тест по общообразователна 
подготовка (ТОП) се провежда онлайн през платформата 

https://cstudent.nbu.bg

6, 7, 8 
април 
2022

13, 14, 15 
април
2022

20, 21 
април
2022

28, 29, 30 
април
2022

4, 5 
май
2022

11, 12, 13 
Май
2022

18, 19, 20 
май
2022

26, 27, 28 
май
2022

https://cstudent.nbu.bg/


Ден на кандидат-студента

09 април 2022 г. - в гр. Благоевград
МОЛ Благоевград

09 април 2022 г. - гр. Бургас
хотел "Гран вия", зала "Мадрид"

13 април 2022 г. - гр. Плевен
Централ МОЛ Плевен

16 април 2021 г. - гр. Дупница
хотел "Рила", конферентна зала

16 април 2022 г. - гр. Русе
ADEO хотел, конферентна зала

30 април 2022 г. - гр. Кюсендил
читалище "Братство", конферентна зала

30 април 2022 г. - София
Нов български университет

14 май 2022 г. - гр. Пловдив
Бизнес хотел "Пловдив", конферентна зала

21 май 2022 г. - в гр. Варна
Фестивален и конгресен център, зала № 5 

28 май 2022 г. - София
Нов български университет

В Дните на кандидат-студента се провеждат 
индивидуални консултации за:
 възможностите за кандидатстване и обучение в 

университета,  за спецификата на Теста по 
общообразователна подготовка и 
специализираните изпити, избора на програма и 
др. 

За информация: https://nbu.bg/bg/kandidat-
studenti/konsultirane/kandidatstudentski-dni-i-borsi

Информационните дни за кандидат-
студенти се провеждат от 11.00 до 
15.00 часа, в университетското
пространство Книжарница и галерия
"НБУ в Центъра", което се намира на ул. 
„Георги С. Раковски“ 191Б в София. 
Кандидат-студентите и техните
родители имат възможността да се 
срещнат с консултант от екипа на 
Кандидатстудентски и студентски
информационен център на НБУ и да 
получат информация по всички
въпроси, свързани с кандидатстването и 
обучението в НБУ. 

Информационни дни за 
кандидат-студенти в 
Книжарница-галерия

"НБУ в ЦентърА"

14 април 2022 г. (събота)

9 май 2022 г. (събота)



ИНДИВИДУАЛНИ 
КОНСУЛТАЦИИ за 
кандидатстване
(присъствени или онлайн)

Кандидатстудентски и студентски
информационен център може да
отговори на всички Ваши въпроси,
свързани с кандидатстването в Нов
български университет. За тази цел
е необходимо - да ни изпратите
имейл на cstudent@nbu.bg, в който
да посочите удобен за Вас ден и
час. По този начин Вие можете да
получите индивидуална
консултация, по време на която ще
се запознаете с възможностите за
кандидатстване и обучение в Нов
български университет.

ИНДИВИДУАЛНИ 
КОНСУЛТАЦИИ за избор
на програма 
(присъствени или онлайн)

Всеки кандидат-студент може да се
запише за консултация, свързана с
избора на бакалавърска или
магистърска програма. За целта е
необходимо да се изпрати имейл
на cstudent@nbu.bg, в който да се
посочи удобен ден и час.
Консултациите предоставя
информация за избор на
подходяща кариера – изследване
на личностните качества,
компетенции и интереси,
идентифициране на подходящите
области за професионална
реализация, изготвяне на прогнози
за успех в избрания вид професия.
Така кандидат-студентите
получават възможност да направят
най-точния избор на програма, в
която да се обучават, съобразен с
интересите и професионалните им
планове.

• Национален фотоконкуррс за ученици "Природата в 
моя обектив" - за кандидат-студенти за бакалавърските
програми „Биология – обща и приложна“ и „Клетъчна
биология и вирусология

• Национален ученически конкурс за есе на тема 
„Пандемиите през вековете – еволюция за 
човечеството“ - - за кандидат-студенти за 
бакалавърските програми

• „Биология – обща и приложна“ и „Клетъчна биология и 
вирусология

• Национален конкурс за ученически проект на тема 
"Популяризиране на малко познати туристически
обекти в България" - за кандидат-студенти за 
бакалавърска програма "Управление на туризма"

• Национален конкурс за ученическо есе на тема „Страхът
от зараза“ - за кандидат-студенти за бакалавърска
програма "Философия"

• Конкурс за ученическо есе на тема "Университетът на 
бъдещето" и участие в Научен форум за ученици в 
рамките на Юбилейната научно-практическа
конференция „Академични ценности и дигитални
трансформации – мисия, стандарти и лидерство в образ 
- за кандидат-студенти за бакалавърска програма
"Управление на бизнеса и предприемачеството"

В конкурсите могат да участват ученици от 12 клас на 
всички средни училища. Присъжданите награди са: 

Първа награда – прием в съответната програма на конкурса 
в класирането през м. юли
Втора награда – безплатен ТОП и кандидатстване за прием 
в програмата на конкурса
– възможност да се посещава като слушател един
Трета награда курс по избор от програмата на конкурса  

За повече информация:
https://nbu.bg/bg/kandidat-
studenti/konsultirane/uchenicheski-systezaniq

Ученически състезания



СОЦИОЛОГИЯ, АНТРОПОЛОГИЯ И 
НАУКИ ЗА КУЛТУРАТА

Антропологията е от първите
направления, които НБУ внедрява в 
университетското образование в 
България. Обучението обхваща
разнообразни теренни практики в 
диапазона от изследването на 
общностни и културни феномени до 
проучването на общественото мнение и 
коментар на съвременните социални
процеси, както и проекти, свързани с 
развитието на културното наследство, 
градската антропология, етническите и 
религиозните общности, политическите
събития, социологията на 
всекидневието, на нормативните
системи и институционалните практики, 
социология на властта, правото и 
медицината, социално
предприемачество. Ежегодно за 
студентите се организира Лятна школа 
по антропология и Социологически 
дискусионен клуб. Обучението включва
практики, свързани със събиране и 
анализ на социологически данни, писане
и четене на социологически текст. В 
основата на обучението по социология в 
университета стоят идеите на значимия
социолог - проф. Георги Фотев, който
внедрява сред приоритетите в 
обучението социологията на ценностите. 
Дипломиралите се студенти могат да се 
реализират като антрополози, 
социолози, етнолози, анализатори по 
проучване на пазара, експерти по 
реклама, уредници на 
музеиспециалисти в областта на науката, 
образованието, медиите, агенциите за 
изследване на общественото мнение, 
маркетинговия сектор, специалисти в 
сферата на международните отношения.

БАКАЛАВЪРСКИ ПРОГРАМИ
Антропология 
Социология 

ФИЛОЛОГИЯ

За обучението на студентите на 
разположение са специализирани езикови
учебни зали, в които е осигурен
специализиран софтуер за чуждоезиково
обучение, както и модерна зала за 
обучение по устен превод с две двойни 
кабини и делегатски места. В 
университетския архив студентите могат да 
работят с архивните материали на проф. 
Богдан Богданов, проф. Никола Георгиев, 
проф. Мирослав Янакиев, проф. Георги 
Михаилов, акад. Вера Мутафчиева и много 
други. НБУ издава редица книги в областта
на филологиите, сред които и книгата
„Векът на структурализма“ под 
съставителството на проф.  Васил Гарнизов, 
реставрираща цяло едно теоретично 
движение. Студентите могат да публикуват
своите изследвания и художествени
текстове в сп. „Следва“, сп. „Университетски
дневник“, сп. „Ориенталия“, да участват в 
Читателския клуб и в Училището за 
творческо писане в НБУ. Дипломиралите се 
студенти могат да се реализират като
филолози, преводачи, преподаватели, 
консултанти, редактори, коректори, 
издатели, журналисти, кореспонденти, 
екскурзоводи, експерти в областта на 
междукултурните отношения.

БАКАЛАВЪРСКИ ПРОГРАМИ
• Англицистика (Английски език, култура и 

литература) – РО, ДО
• Арабистика (Арабски език, култура и 

литература)
• Българистика (Български език, култура и 

литература)
• Германистика (с втори чужд език

английски)
• Испанистика (с втори чужд език

английски)
• Русистика (с втори чужд език английски)
• Гръцки език и култура
• Приложни чужди езици за 

администрация и управление (на 
английски и втори чужд език) – РО, ДО
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