
откриване на академичната учебна 2020/2021 година
1 ОКТОМВРИ, 10.00 ч. Университетска ботаническа градина – София (ул. „Московска“ №49)

ГРАФИК ПО ФАКУЛТЕТИИСТОРИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ
11.45 ч. - Университетска ботаническа градина – София              

(ул. „Московска“ №49)

ФИЛОСОФСКИ ФАКУЛТЕТ
12.00 ч. -  Откритата сцена в парка до Военна академия „Г. С. 

Раковски“, бул.“Евлоги и Христо Георгиеви“ №82
Откриване на годината по специалности: 
„Философия“ - 13.30 ч., парк до Военна академия „Г. С. Раковски“
„Философия с преподаване на английски език“ – 14.00 ч. парк до 

Военна академия „Г. С. Раковски“
„Публична администрация“ - 14.00 ч., ауд. 65, Ректорат, Южно 

крило
 „Политология“  - 14.00 ч., пред бл. ІV, бул. „Цариградско шосе“ 125
„Културология“ – 14.00 ч. - бул.”Цариградско шосе” 125, 

стадион Академика до бл. І
 „Психология“ – 16.00 ч., Аула, Ректорат
 „Европеистика“ - 16.30 ч., ауд. 65, Ректорат, Южно крило
 
2 октомври
„Библиотечно-информационни науки“ и „Публични 

информационни системи“ – 10.00 ч., ауд. 65, Ректорат, 
Южно крило

 „Социология“ – 13.00 ч., ауд. 65, Ректорат, Южно крило

ФАКУЛТЕТ ПО КЛАСИЧЕСКИ И НОВИ ФИЛОЛОГИИ
Откриване на годината по специалности: 
„Испанистика“ – 11.00 ч., зала 243 Ректорат, Северно крило
„Португалистика“ – 11.00 ч., зала 241, Ректорат, Северно крило
„Френска филология“ – 13.00 ч., Франкофонски център, 

Ректорат, Северно крило
„Немска филология“ – 13.00 ч., Конферентна зала, Ректорат, 

Северно крило
 „Италианска филология“ – 14.00 ч. 179 ауд., Ректорат, 

Централна сграда
„Скандинавистика“ - 14.30 ч., Заседателна зала 1, Ректорат, 

Южно крило
„Румънска филология“ – 15.00 ч., 178 ауд. Ректорат, 

Централна сграда
 „Китаистика“ – 11.00 ч., зала „Проф. Емил Боев“ – ЦИЕК        

(бул. „Тодор Александров“ № 79)
„Индология“ – 12.00 ч., зала 20, ЦИЕК
„Иранистика“ – 12.00 ч. кабинет 14, ЦИЕК
„Арменистика и кавказология“ – 12.00 ч., зала 34, ЦИЕК
 „Кореистика“ – 13.00 ч., зала „Проф. Емил Боев“ – ЦИЕК
„Южна, Източна и Югоизточна Азия“ – 14.00 ч., зала „Проф. 

Емил Боев“ – ЦИЕК
„Арабистика“ – 15.00 ч., зала „Проф. Емил Боев“ – ЦИЕК
„Японистика“ – 16.00 ч., зала „Проф. Емил Боев“ – ЦИЕК
Останалите специалности ще открият онлайн учебната 

година, както следва:
„Класическа филология“, „Новогръцка филология“ и „Унгарска 

филология“ - 14.00 ч. чрез платформата Join Zoom Meeting 
- https://us04web.zoom.us/j/ 
406710894?pwd=cmhiQnNub1QrRlAxdTlVSUZRQkk5Zz09

ИСТОРИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ
11.45 ч. - Университетска ботаническа градина – София              

(ул. „Московска“ №49)

ФИЛОСОФСКИ ФАКУЛТЕТ
12.00 ч. -  Откритата сцена в парка до Военна академия „Г. С. 

Раковски“, бул.“Евлоги и Христо Георгиеви“ №82
Откриване на годината по специалности: 
„Философия“ - 13.30 ч., парк до Военна академия „Г. С. Раковски“
„Философия с преподаване на английски език“ – 14.00 ч. парк до 

Военна академия „Г. С. Раковски“
„Публична администрация“ - 14.00 ч., ауд. 65, Ректорат, Южно 

крило
 „Политология“  - 14.00 ч., пред бл. ІV, бул. „Цариградско шосе“ 125
„Културология“ – 14.00 ч. - бул.”Цариградско шосе” 125, 

стадион Академика до бл. І
 „Психология“ – 16.00 ч., Аула, Ректорат
 „Европеистика“ - 16.30 ч., ауд. 65, Ректорат, Южно крило
 
2 октомври
„Библиотечно-информационни науки“ и „Публични 

информационни системи“ – 10.00 ч., ауд. 65, Ректорат, 
Южно крило

 „Социология“ – 13.00 ч., ауд. 65, Ректорат, Южно крило

ФАКУЛТЕТ ПО КЛАСИЧЕСКИ И НОВИ ФИЛОЛОГИИ
Откриване на годината по специалности: 
„Испанистика“ – 11.00 ч., зала 243 Ректорат, Северно крило
„Португалистика“ – 11.00 ч., зала 241, Ректорат, Северно крило
„Френска филология“ – 13.00 ч., Франкофонски център, 

Ректорат, Северно крило
„Немска филология“ – 13.00 ч., Конферентна зала, Ректорат, 

Северно крило
 „Италианска филология“ – 14.00 ч. 179 ауд., Ректорат, 

Централна сграда
„Скандинавистика“ - 14.30 ч., Заседателна зала 1, Ректорат, 

Южно крило
„Румънска филология“ – 15.00 ч., 178 ауд. Ректорат, 

Централна сграда
 „Китаистика“ – 11.00 ч., зала „Проф. Емил Боев“ – ЦИЕК        

(бул. „Тодор Александров“ № 79)
„Индология“ – 12.00 ч., зала 20, ЦИЕК
„Иранистика“ – 12.00 ч. кабинет 14, ЦИЕК
„Арменистика и кавказология“ – 12.00 ч., зала 34, ЦИЕК
 „Кореистика“ – 13.00 ч., зала „Проф. Емил Боев“ – ЦИЕК
„Южна, Източна и Югоизточна Азия“ – 14.00 ч., зала „Проф. 

Емил Боев“ – ЦИЕК
„Арабистика“ – 15.00 ч., зала „Проф. Емил Боев“ – ЦИЕК
„Японистика“ – 16.00 ч., зала „Проф. Емил Боев“ – ЦИЕК
Останалите специалности ще открият онлайн учебната 

година, както следва:
„Класическа филология“, „Новогръцка филология“ и „Унгарска 

филология“ - 14.00 ч. чрез платформата Join Zoom Meeting 
- https://us04web.zoom.us/j/ 
406710894?pwd=cmhiQnNub1QrRlAxdTlVSUZRQkk5Zz09

„Африканистика“ – 14.00ч., 243 ауд., Ректорат, Северно крило
„Тюркология“ – откриване на специалността няма да има
„Английска филология“ – присъствено откриване на 

специалността няма да има. Видео запис на 
приветствието за новата академична година от 
ръководителя на катедрата ще бъде качен във Фейсбук 
страницата на специалността на 1 октомври: 
https://www.facebook.com/groups/316546216296573

ФАКУЛТЕТ ПО СЛАВЯНСКИ ФИЛОЛОГИИ
13.30 ч. –Аула, Ректорат 

ФАКУЛТЕТ ПО ПЕДАГОГИКА 
13.00 ч. – Ауд. 65, Ректорат, Южно крило 
Откриване на годината по специалности, веднага след края 

на церемонията:
„Социални дейности“  – 65 аудитория, Ректорат, Южно крило
„Педагогика“– 45 аудитория, Ректорат, Южно крило
„Неформално образование“– 240 аудитория, Ректорат, 

Северно крило 

ФАКУЛТЕТ ПО НАУКИ ЗА ОБРАЗОВАНИЕТО И ИЗКУСТВАТА
(ул. „Шипченски проход“ 69 А)
Откриване на годината по специалности:
1 октомври:
„Предучилищна и начална училищна педагогика“ -  12.00 ч.
„Медийна педагогика и художествена комуникация“ –  13.00 ч.
„Начална училищна педагогика с чужд език“ – 15.00 ч.
„Предучилищна педагогика с чужд език“ –  15.00 ч.

2 октомври
„Физическо възпитание и спорт“ – 9.00 ч.
„Специална педагогика“ – 10.00 ч.
„Логопедия“ – 12.00 ч.

5 октомври
„Социална педагогика“ – 10.00 ч.
„Изобразително изкуство“ – 10.00 ч.
„Музика“ –  9.00 ч.
„Графичен дизайн“ – 12.00 ч.
„Музикални медийни технологии и тонрежисура“ – 11.00 ч.

ФАКУЛТЕТ ПО ЖУРНАЛИСТИКА И МАСОВА КОМУНИКАЦИЯ 
14.00 ч. – Ауд. 272, Ректорат, Северно крило

БОГОСЛОВСКИ ФАКУЛТЕТ
(пл."Св. Неделя" 19)
8.00 ч. - Празнична утреня и Божествена Архиерейска               

Св. Литургия - Академичен параклис
11:00 ч. – Аулата на факултета
 

ЮРИДИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ
11.00 ч. – Ауд. 272, Ректорат, Северно крило

СТОПАНСКИ ФАКУЛТЕТ 
(бул. „Цариградско шосе“ №125, бл. 3)
13:00 ч. – Откриване учебната година онлайн на живо за 

целия факултет на адрес: https://bit.ly/feba-2020 (MS 
Teams платформа на Стопанския факултет).

Откриване на годината по специалности:
„Счетоводство, финанси и дигитални приложения на английски 

език“ - 15.30 ч., зала 200
„Стопанско управление“ (немска програма) – 15.30 ч., зала 304
„Икономика и финанси“ (английска програма) – 15.45 ч., зала 300
„Стопанско управление“ (английска програма) – 16.00 ч., зала 400
„Икономика и финанси“ (френска програма) и „Стопанско 

управление“ (френска програма) – 16.30 ч., зала 420

ФАКУЛТЕТ ПО МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКА 
 (бул. Джеймс Баучър“ 5)
Откриване на годината по специалности в двора на 

факултета:
„Математика“, „Математика и информатика“, „Приложна 

математика“ и „Статистика“ – от 14.00 до 15.00 ч.
„Информационни системи“ и „Компютърни науки“ – от 15.00 

до 16.00 ч. 
„Софтуерно инженерство“ и „Информатика“ – от 16.00 до 17.00 ч. 
От 17.00 ч. - за студентите от ОКС "Магистър".

ФИЗИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ
(ул. „Джеймс Баучър“ 5)
12.00 ч. – Аудитория А205 

ФАКУЛТЕТ ПО ХИМИЯ И ФАРМАЦИЯ 
(бул. „Джеймс Баучър“ 1)
13.00 ч. – 130 аудитория

БИОЛОГИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ
(бул. „Драган Цанков“ 8)
Откриване на годината по специалности:
„Молекулярна биология“ и „Екология и опазване на околната 

среда“ – 13.00 ч., зала 239 (Аула)
„Биология“ и „Биомениджмънт и устойчиво развитие“ - 13.00ч., 

зала 370
„Биотехнологии“ - 13.00 ч. – зала 105
„Биология и химия“, „Биология и английски език“, „География и 

биология“, „Агробиотехнологии“ – 14.30 ч., зала 163

ГЕОЛОГО-ГЕОГРАФСКИ ФАКУЛТЕТ
13.00 ч. – Университетска ботаническа градина – София              

(ул. „Московска“ №49)

МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ
5 октомври
11.00 ч. – Аула, Ректорат


