
Семинар  в Центърът за развитие на управленски умения при 
Институт за следдипломна квалификация през февруари 2007 

 
   Като  резултат  от успешния опит натрупан  през трите години  
на провеждане  на  проекта за развитие на управленски умения,от 16-ти 
до 20-ти февруари 2007 г. ще се проведат “Международен уъркшоп за 
развитие на управленските умения”и”Специален модулен курс”на тема 
“Японският стил на управление”.Домакин на събитията ще бъде 
Института за следдипломна квалификация (ИСК)– Отделение 
при УНСС. 
 
1.  Тема        “Японският стил на управление в глобалната  икономика”                         

               - ползите от изучаването на японския опит - 
     Домакин и организатор: Института за следдипломна   
                                     квалификация (ИСК)– Отделение при  
                                      УНСС-София 
2. Събитието ще се състои от: 
           ①”Специален модулен курс”  от 16-ти до 18-ти  Февруари,  2007 г.   
               Три дневен модулен курс на подбрани теми.Участие ще вземат  
               около 50 ръководителя на малки и средни предприятия на срещу 
               такса от 150 лв.. 
   -Маркетинг мениджмънт  :проф.Иияма ( Азиатско٭            
           тихоокеански  Университет  “Рицумейкан” – Япония) 
Казуси/презентации٭            : професори  и лектори  на ИСК 
   -Мениджмънт в Япония; проф.Нанба(Иияма ( Азиатско٭          
           тихоокеански  Университет  “Рицумейкан” – Япония) 
Срок за записване: 12.02.2007 г. 
За повече подробности  вижте програмата на модулния  курс 

Всички участници в“Международен уъркшоп за развитие на 
управленските умения” ” ще вземат участие в часовете на модуления курс. 
   Ще бъдат издадени сертификати на всички заваршили курса 

 
        ②Международен уъркшоп   19-ти февруари, 2007 
            Целта на международният уъркшоп е да се обменят опит и мнения  
            Относно развитието на бизнес обучението.Както и да развие  
            понататачното сътрудничество в развитието на човешките ресурси  
            между страните участнички. Участниците от държави извън  
            България се очаква да са представители на държавния и частния     
            сектор които допринасят за програмата за развитие на човешки  
            ресурси в страните от юго-източна Европа, и Кавказ, където има    
            проекти на JICA в действие.Около петнадесет участника от  
            чужбина се очаква се включат.   <вход-с покани> 
 



 
 
3. Целеви държави на международният уъркшоп 
    Монтенегро٭      Сърбия٭  ,Босна и Херцеговина٭           
 Македония٭
 Украина٭      Грузия٭       Азърбейджан٭          Армения٭            
 

4. 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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