Мениджмънт инкубатор

Едносеместриалната квалификация “Мениджмънт инкубатор” е насочена към студенти и млади
специалисти, които желаят да развият и надградят своите бизнес лидерски и управленски
умения в реална работна среда.
Програма е организирана от Центъра за образователни услуги към СУ „Св. Климент Охридски”
и Фондация „Бизнес Институт”, със съдействието на AIESEC България.
Квалификационният курс се състои от 10 тематични уъркшопа, които покриват целия
спектър от управленски умения. В рамките на програмата участниците ще се срещнат с
доказани мениджъри и собственици на водещи български компании в рамките на
специално организирани дискусионни панели.
В края на курса участниците подготвят и защитават дипломна работа. При нейната успешна
защита,
участниците
получава
удостоверение
за
успешно
завършване
на
квалификационен курс по мениджмънт умения.

Резултати от едносеместриалната квалификация





Усвояване на практични мениджърски умения в три основни насоки: управление на
хора, управление на ресурси, управление на резултати
Самооценка на личния мениджърски потенциал
Създаване на мрежа от бизнес контакти
Удостоверение за завършен квалификационен курс по мениджмънт умения

Теми в обучителната програма











Комуникативни умения за мениджъри
Изграждане и управление на екипи
Управление на представянето
Лидерство
Управление на хора
Проактивно и предприемчиво мислене за мениджъри
Как корпоративната стратегия може да бъде работа на всеки
Презентационни умения
Търговски умения за нетърговски мениджъри
Финанси за нефинансови мениджъри

Мениджмънт инкубатор

Подход и методология




Присъствени сесии със силен дискусионен елемент, фасилитирани от треньори със
солиден мениджмънт опит
Дискусионни панели с успешни мениджъри и предприемачи от водещи български
компании
Комбинация от упражнения в малки групи, самоподготовка и работа по практически
казуси по време на уъркшопа

Цени и записване
Едносеместриалната квалификация „Мениджмънт инкубатор” започва на 23.11.2011 г.
Продължава 10 седмици, 1 уъркшоп от 6 учебни часа седмично. Занятията се провеждат всяка
сряда от 18:00 ч. до 21:15 ч. в Стопански факултет към СУ „Св. Климент Охридски”.
Цената на обучителната програма е 216 лв. За записване е необходимо да изпратите
попълнени формуляри 3, 5 и 6 (можете да ги изтеглите от тук) и документ за заплатена сума до
freefac@feb.uni-sofia.bg. Крайният срок за записване е 22.11.2011 г.
Заплащането може да се извърши на касите в „Паричен салон” на Ректората на СУ, по банков
път (допълнително се заплаща банковата услуга) или онлайн (http://eBG.su/su-fees).
Необходимите данни за плащане по банков път са: име на получателя (СУ „Св. Климент
Охридски”), IBAN на получателя ( BG52 BNBG 9661 3100 1743 01 при БНБ ЦУ), основание за
плащане (едносеместриална квалификация „Мениджмънт инкубатор”).
За контакти: Център за образователни услуги, +359(0)2 873 81 23, freefac@feb.uni-sofia.bg

Център за образователни услуги
Центърът за образователни услуги (ЦОУ) е обслужващо звено на СУ „Св. Климент Охридски”,
което създава условия за квалификация в различни области на обществената практика.
Учебният процес в Центъра е организиран на модулен принцип по утвърдени от
Академическия съвет на СУ „Св. Климент Охридски” планове и програми.

Фондация „Бизнес институт”
Мисията на фондация „Бизнес институт” е да предоставя бизнес знания и умения за успешно
икономическо развитие на млади специалисти. За целта фондацията предоставя бизнес
курсове, менторинг и съдействие, които да подпомогнат успешната реализация на
мениджърите и предприемачите в България. Фондация „Бизнес институт” е основана от
мениджмънт консултантски бутик Strategize!. Фондацията е регионален център на Институтa за
предприемачи на Сиско за България.

AIESEC България
С присъствие в 110 страни и повече от 60 000 члена, AIESEC е най-голямата световна
студентска организация, осигуряваща платформа за развитието на лидерския потенциал у
младите чрез практика. В рамките на 21-годишното си присъствие в България AIESEC
допринася за изграждането на лидерски умения и професионален опит у множество млади
български специалисти и изиграва значима и широко призната роля за развитието на
българския бизнес.

