
ДЕН НА ОТВОРЕНИ ВРАТИ 

Опознавателен тур на Нов български университет - 25 (събота) януари 2020 г. 

 

1. Корпус 1, Централно фоайе, Кандидатстудентски и Студентски център 

Посещение на Студентския център, запознаване с възможностите за консултиране на 

кандидат-студенти и записване. Кратко представяне на офисите, свързани със 

студентски дейности - Факултет за базово образование, Бакалавърски факултет, 

Магистърски факултет, Факултет за дистанционно, електронно и продължаващо 

обучение, Център за кариерно развитие и обучителни, ЕРАЗЪМ офис, Каса-студенти. 

 

2. Център по изкуства с ателиета по керамика – 3D принтер, стъкло, интериорен и 

пространствен дизайн, скулптура и др.  

В Центъра по изкуства са изложбените пространства и ателиета, в които се провеждат 

практическите курсове на студентите по изкуства.  

 

3. Корпус 2, Централно фоайе, Книжарница, Пекарна „Baker house“ 

Посещение на книжарницата, места за почивка и за работа в свободното време, 

запознаване с разположението на Факултета за дистанционно, електронно и 

надграждащо обучение, и други важни места, свързани с работата на студентите. 

Представяне на Медицинския център и предимствата за хора с различни възможности. 

 

4. Био кафе и Университетски театър 

Преминаване през Био кафето на НБУ и неговите пространства с места за работа в 

свободното време. Представяне на Университетския театър, и неговите възможности 

за провеждане на театрални спектакли, кинопрожекции, концерти, лекции, дебати.  

 

5. Галерия УниАрт  

Разглеждане на Галерията на НБУ - УниАрт, и нейните колекции. Представяне на 

архитектурния проект на галерията, спечелил приза на Столична община за архитектура 

за 2012 година. 

 

6. Библиотека 

Представяне на основни колекции, читални, компютърни зали.  

 

7. Правна зала 

Представяне на правната зала “Проф. Константин Кацаров” - за практическо обучение на 

студенти от магистърска програма „Право“ и провеждане на учебни съдебни процеси. 

 

8. Спортен комплекс 

Разглеждане на спортния комплекс – фитнес и игрище и техните възможности за 

целогодишно използване.  

 

9. Аула  

Тържествена университетска зала за провеждане на специални академични събития – 

откриване на академичната година, връчване на дипломи на завършилите студенти, 

провеждане на академични лекции и конференции.  

https://nbu.bg/bg/kandidat-studenti/naj-chesto-zadavani-vyprosi
https://nbu.bg/bg/fakulteti/fakultet-za-bazovo-obrazovanie/centyr-po-izkustva
https://nbu.bg/bg/za-nbu/nov-bylgarski-universitet/universitetski-kampus/restoranti-i-kafe-klubove
https://nbu.bg/bg/za-nbu/nov-bylgarski-universitet/universitetski-kampus/universitetski-teatyr
http://www.uniart.bg/
https://nbu.bg/bg/library

