
откриване на
академичната учебна

2017/2018 година
2 октомври, 10.00 ч.,

Аула, Ректорат
ГРАФИК ПО ФАКУЛТЕТИ

ИСТОРИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ
12.00 ч. – Аула, Ректорат 

ФИЛОСОФСКИ ФАКУЛТЕТ
11.30 ч. – 65-та ауд., Ректорат, Южно крило, ет. 3

 Среща на деканското ръководство с всички студенти от 
Философския факултет. 

Откриване по специалности:

 „Философия“  - 13.00 ч., Конферентна зала, Ректорат, Северно 
крило, ет.2

 „Психология“ - 14.00 ч., 21 ауд., Ректорат, Южно крило, ет. 1 

 „Публична администрация“ - 14.00 ч., бул. “Цариградско шосе” 125, 
бл.ІV, ет.5, ауд.500  

 „Социология“ - 14.00 ч., бул. “Цариградско шосе” 125, бл.ІV, ет.4, 
408 ауд. 

 „Политология - 14.00 ч., бул.”Цариградско шосе” 125, бл.ІV, ет.3, 
300 ауд. 

 „Европеистика“ - 15.00 ч.,бул. “Цариградско шосе” 125, бл.ІІ, ет.4, 
406 ауд. 

 „Културология“ - 14.00 ч., бул.”Цариградско шосе” 125, бл.І, ет. 5, 54 ауд.

 „Библиотечно-информационни науки“ – 14.00 ч., бул.”Цариград-
ско шосе” 125, бл.І, ет. 4, 45 ауд. „Проф.Тодор Боров“

ФАКУЛТЕТ ПО КЛАСИЧЕСКИ И НОВИ ФИЛОЛОГИИ 

13.00 ч. – 292-ра ауд., Ректорат, Северно крило – откриване за 
всички специалности на ФКНФ.

13.45 ч. – откриване на учебната година по специалности:

 „Класическа филология“ - 241 ауд., Ректорат, Северно крило

 „Новогръцка филология“ - 241 ауд., Ректорат, Северно крило

 „Унгарска филология“ - 241 ауд., Ректорат, Северно крило

  „Френска филология“ - Театрална зала, Ректорат /вход откъм 
бул. „Цар Освободител“/

 „Италианска филология“ - Театрална зала, Ректорат /вход 
откъм бул. „Цар Освободител“/

 „Румънска филология“ - Театрална зала, Ректорат /вход откъм 
бул. „Цар Освободител“/

 „Немска филология“ - 292 ауд., Ректорат, Северно крило

 „Скандинавистика“ - 292 ауд., Ректорат, Северно крило

 „Английска филология“ - 243 ауд., Ректорат, Северно крило

 „Испанска филология“ - Университетска библиотека

 „Португалска филология“ - Университетска библиотека

 За специалностите от Центъра за източни езици и култури 
откриването ще се състои от 14.00 ч. в сградата на           
бул. “Тодор Александров”  № 79.

 За специалност „Южна, Източна и Югоизточна Азия“ открива-
нето на учебната година  ще се състои от 15.00 ч. в сградата 
на бул. “Тодор Александров”  № 79.

ФАКУЛТЕТ ПО СЛАВЯНСКИ ФИЛОЛОГИИ
12.00 ч. – 148 ауд., Ректорат - откриване за всички специалности.

13.00 ч. – откриване на учебната година по специалности:

 „Българска филология“ - 148 ауд., Ректорат, Централна сграда, 3 ет.

 „Руска филология“ - 124 ауд., Ректорат, 2 ет. 

 „Славянска филология“ - 160 ауд., Ректорат,  Централна сграда,  4 ет. 

 „Балканистика“ - 134 ауд., Ректорат, Централна сграда, 2 ет. 

ЮРИДИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ
12.00 ч. – 272-ра ауд., Ректорат, Северно крило, 3 ет. 

ФАКУЛТЕТ ПО ПЕДАГОГИКА 

12.30 ч. – 65-та ауд., Ректорат, Южно крило, 3 ет.  

ФАКУЛТЕТ ПО НАЧАЛНА И ПРЕДУЧИЛИЩНА ПЕДАГОГИКА
14.30 ч. във  Факултета по начална и предучилищна педагогика    

/ул. „Шипченски проход“ 69 А/ откриване на учебната година 
по специалности:

 „Предучилищна и начална училищна педагогика“ – Зала 601

 „Начална училищна педагогика и чужд език“ - Зала 313 

 „Предучилищна педагогика и чужд език“ - Зала 505 

 „Медийна педагогика и художествена комуникация“ - Зала 213

 „Специална педагогика“ - Зала 230

 „Логопедия“ - Зала 230

 „Социална педагогика“ - Зала 403

 „Изобразително изкуство“ - Зала 301

 „Графичен дизайн“ - Зала 301

 „Музика“ - Зала 512

 „Музикални медийни технологии и тонрежисура“ - Зала 512

 „Физическо възпитание и спорт“ - Зала 400 

ФАКУЛТЕТ ПО ЖУРНАЛИСТИКА И МАСОВА КОМУНИКАЦИЯ 
14.00 ч. във  Факултета по журналистика и масова комуникация 

/ул. Московска“ 49/ откриване на учебната година по 
специалности:

 „Журналистика“ – Зала 13

 „Връзки с обществеността“  - Зала 61 

 „Книгоиздаване“ – Зала 16 

БОГОСЛОВСКИ ФАКУЛТЕТ
8.00 ч. – Утреня – в параклиса на Богословския факултет                   

/пл. "Света Неделя" 19/ 

8.45 ч. – св. Литургия и водосвет 

14.00 ч. – Среща на декана на Факултета с първокурсниците и 
връчване на студентските книжки, ауд. № 1 в Богословския 
факултет

СТОПАНСКИ ФАКУЛТЕТ
14.00 ч. – Аула, Ректорат

ФАКУЛТЕТ ПО МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКА 
14.00 ч. - Пред сградата на Факултета по математика и 

информатика /бул. „Джеймс Баучър“ 5/ или в зала 325.

ФИЗИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ
14.00 ч. – ауд. А205, Физически факултет / бул. „Джеймс Баучър“ 5/

ФАКУЛТЕТ ПО ХИМИЯ И ФАРМАЦИЯ 

14.00 ч. - 130 ауд. във Факултета по химия и фармация                    
/бул. „Джеймс Баучър“ 1/

БИОЛОГИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ
14.00 ч. – Аула, Биологически факултет /бул. „Драган Цанков“ 8/

ГЕОЛОГО-ГЕОГРАФСКИ ФАКУЛТЕТ
11.00 ч. – 252-ра ауд., Ректорат, Северно крило 

МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ 
14.00 ч. – Аула на Медицинския факултет /ул. „Козяк“ 1/


