
Специален модулен курс : 
“Японският стил на управление в глобалната икономика” 

- ползите от изучаването на японския опит - 
 

          Центърът  за  развитие на  управленски  умения към  
Института за следдипломна квалификация  - отделение при 
Университетa за национално  и световно  стопанство  – София  е 
специален  национален проект , съвместно осъществен  от 
България  и Япония по инициативата на Японската  агенция за 
международно  сътрудничество  (JICA). Центърът  предлага 
уникален  нов метод  за подготвяне на бизнес менаджери 
способни  да ръководят нова България в бързо  променящата  се 
глобална  бизнес  среда.   
           Редовният  курс предлаган в ИСК е озаглавен  “Глобален  
мениджмънт  и лидерство”. 
     Като резултат от успешния опит на три годишния проект , 
ИСК има удоволствието да Ви предложи три дневен модулен курс на 
посочената тема. Лекциите ще бъдат изнесени от японските професори от 
редовния курс на Центърът за развитие на управленски умения и високо 
квалифицирани български преподаватели. 
 

Елате и посетете уникалните лекции и казуси ! 
 

•  І ден: 16-ти февруари (петък) от 13.00 ~ 18.30 часа: 
                  Лекция от проф. Ииямa 
• ІІ ден: 17-ти февруари (събота) от 9.00 ~ 14.00 часа:  
          Казуси ще представят: 
                             доц. И. Стойчев         доц. А. Василева 
                             доц. М. Славова        д-р Ж. Драганов 
• ІІІ ден: 18-ти февруари (неделя) от 9.00 ~ 14.00 часа:  
                   Лекция от проф. Нанба 
 

Дата: от 16-ти до 18-ти  Февруари,  2007 г. 
Време: петък,събота и неделя  
Място: ИСК, зала № 406  (бул. ”Климент Охридски” № 2) 
Такса: 150 лв  
   Ще бъдат издадени сертификати на всички заваршили курса 
 За повече информация и регистрация: 
 
ИСК – отделение при УНСС 
Център  за  развитие  на  управленски  умения  
Тел .-02/862 23 54 ,  Факс-02/868 65 46 
Лица  за   контакти :  
Веселина  Петрова    e-mail: V.Petrova@ips.bg    
Добромир  Бобев      e-mail:  dobrydo@mail.bg
Срок  за  записване :  12.02.2007 г .  
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                                   Програма  
 
 

Ден 1-ви: 16-ти февруари (петък), 2007 г. 
 
Време Дневен ред Лектор 
12::00 Регистрация 

 
 

13:00– 13:20 Встъпителни слова * Министерство на икономиката и 
енергетиката 
* ИСК 
* JICA 

13:20- 18:00 
 
* включени 
са и кратки 
почивки 

Лекция 
 
„Пазарен Мениджмънт “ 

 

 
 
Проф. Иияма 

 
Ден 2-ри: 17-ти февруари (събота), 2007г. 
 
Време Agenda Лектор 
09:00- 14:00 
 
* включени 
са и кратки 
почивки 

 Казуси / Презентации: 
“Модернизацията на Япония” 
“Успеха на българското кисело мляко в 
Япония” 
“V-образното възстановяване на 
Панасоник” 

 

 
- д-р Ж.Драганов 
- доцент А Василева 
  доцент И.Стойчев 
- доцент М.Славова 

 
Ден 3-ти: 18 февруари (неделя), 2007 
Време Дневен ред Лектор 
09:00- 14:00 
* включени 
са и кратки 
почивки 
 

 Специална лекция 
 
Мениджмънт в Япония 

 

 
 
Проф. Нанба 

 
 

 Всички участници в “Международната работна група за развитие на 
управленските умения” ще вземат участие в часовете на модуления курс. 


