Бакалавърска програма

„МУЗИКА“
ДЕПАРТАМЕНТ МУЗИКА

Департамент „Музика” и неговите
програми съществуват от основаването
то на Нов български университет през 1991.
Творческите изяви и изследвания на
департамента са в областта на музикалносценичните жанрове, класическата музика, поп,
джаз и рок музиката, операта, фолклора, както
и в сферата на художествената практика и
Бакалавърска
интегрирането на музиката и новите
програма
компютърни технологии.

МУЗИКА

Забележителният преподавателски
екип на Бакалавърска програма „Музика”
включва международно известни композитори,
солисти, поп и джаз изпълнители, камерни и
оркестрови музиканти, както и водещи педагози
и учени. Много от тях са носители на
най-престижни международни награди, а
понастоящем членове на престижни журита и
водещи на телевизионни предавания и Бакалавърска
програма
музикални риалити формати.

МУЗИКА

В първите две години на Бакалавърска програма „Музика“
обучението в НБУ е насочено към придобиването
на една солидна основа на общо образование,
състояща се от курсове, в които се изучават на високо и сериозно ниво
чужди езици, компютри, писмено и устно владеене на български език,

общообразователни курсове и курсове по основни научни направления в
областта на музиката и музикалната култура.
Основните специализирани курсове към програмата
Бакалавърска
са организирани по най-нови европейски
програма
и световни модели на обучение и са съобразени със
съвременните проекции на креативното мислене
на младите поколения.

МУЗИКА

В третата и четвъртата години на обучение, от
5 до 7-ми семестър, студентите навлизат активно в изучаването
на основните си специалности, организирани в два модула:

Музикално изпълнителство в цялата му пъстра съвремeнна палитра
на практики в областта на поп и джаз музиката, традиционните
класически жанрове, българския фолклор, най-новите тенденции в
областта на компютърната и електронна музика.
Бакалавърска
 Тонрежисура и музикален мениджмънт, които са
програма
основните стълбове в съвременната музикална и
звукозаписна индустрия.


МУЗИКА

В осми семестър на обучението си в Бакалавърска
програма „Музика“, студентите навлизат още по-тясно в областта
на своите специалности, обособени в
четири основни специализации:
Музикално изпълнителство (поп/джаз, класика,
български фолклор, компютърна/електронна музика)
 Танцово изпълнителство
 Тонрежисура и електронна/компютърна музика
 Музикален мениджмънт


Бакалавърска
програма

МУЗИКА

Подготовката на студентите за реално и
перспективно участие в концерти и
изпълнение пред публика, за активна
звукозаписна дейност, участие и ръководство на
проекти в областта на музикалните и творческите
индустрии, както и в сферата на развитието на
дигиталната музика, са едни от основните цели на
обучението по музика в НБУ. Тяхното обучение се
базира на специализираното знание, преминава през
стажове и практики и води до
Бакалавърска
практическото им осъществяване
програма
в една реална работна среда.
МУЗИКА

Ежегодно студентите от БП „Музика“ участват
в десетки артистични концертни прояви (солистични,
камерна музика, оркестрово свирене, поп и джаз,
компютърно музициране, опера и др.). Те реализират
самостоятелни концертни рецитали в рамките на
национални и международни фестивали, участват като
солисти на столинчни и извънстолични оркестри.
Голяма част от концертите се провеждат в Галерия УниАрт
на НБУ, в която са изложени няколко уникални експозиции
на стари и съвременни майстори на живопистта и
скулптурата, в Университетски театър на НБУ, в
престижни столични зали като зала „България“,
Бакалавърска
„София Лайв Клуб“, „Студио 5“ на НДК,
Камерните концертни, зали 6, 7 и 9 на НДК и др.
програма

МУЗИКА

ВИЕ ИСКАТЕ ДА УЧИТЕ МУЗИКА И СЕ
ИНТЕРЕСУВАТЕ ОТ РАЗВИТИЕТО НА
НАЙ-НОВИТЕ ТЕНДЕНЦИИ В
ИЗПЪЛНИТЕЛСКОТО ИЗКУСТВО?

ВИЕ ИСКАТЕ ДА НАПРАВИТЕ
КАРИЕРА НА ГОЛЯМАТА
МУЗИКАЛНА СЦЕНА?

Бакалавърска
програма

МУЗИКА

ВИЕ СЕ ИНТЕРЕСУВАТЕ ОТ
КОМПЮТЪРНА МУЗИКА, ОТ
ТОНРЕЖИСУРА И АУДИОДИЗАЙН, ОТ
РАЗВИТИЕТО И РАЗЦВЕТА

НА МУЗИКАЛНИТЕ ТЕХНОЛОГИИ
В ДИГИТАЛНАТА ЕРА?

Бакалавърска
програма

МУЗИКА

Бакалавърска програма
„МУЗИКА“ в
Нов български университет
е решението за Вас!

Красотата на музикалното изкуство ще стане
част от Вашия студентски живот
Бакалавърска
и основа за вълнуваща професия
програма
за цял живот.
МУЗИКА

ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ

НБУ, корпус І, офис 504а
02/8110 534 и 02/8110 555
02/8110 504 и 02/8110 505 Бакалавърска
E mail: midimitrova@nbu.bg

програма

МУЗИКА

