


ГЛАВНИ ЦЕЛИ

 ` Развитие на глобално мислене и способност за анализиране на сложните процеси в 
българската икономика в контекста на непрестанно изменящата се бизнес среда;

 ` Усвояване на нови знания, умения и методи за модерно, креативно и иновативно 
управление чрез изграждане на екип;

 ` Опознаване на културните сходства и различия в бизнеса и интеграция на културните 
ценности в стила на бизнес лидерите;

 ` Възпитаване на съзнание за фирмена социална отговорност, характерно за лидерите с 
цялостен подход.

msdc.jicabg.org

Центърът за развитие на управленски умения към Института за 
следдипломна квалификация - при УНСС-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 мениджъри, 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, в 
който са обучени мениджъри от различни бизнес сектори на 
МСП, ИСК има удоволствието да Ви предложи четиримесечен 
модулен курс на посочената тема.

ЦЕЛЕВИ ГРУПИ

 ` Мениджъри на малки и средни 
предприятия

 ` Предприемачи

 ` Специалисти, които се 
интересуват от съвременните 
тенденции в управлението

 ` Мениджъри и предприемачи 
интересуващисе от съвместен 
бизнес с Япония.

ЗАНЯТИЯ

Занятията са място за взаимодействие и креативност, 
където курсистите са истинските инициатори на идеи, 
а не просто пасивни слушатели. Разглеждат се новите 
концепции за управлението и се представят японският 
мениджърски подход и най-добрите практики.

Занятията се провеждат през уикендите, като се 
стимулират активното участие в семинари, екипната 
работа, както и индивидуалните занимания.



SPRING SEMESTER 2013

Курсове с Японски преподаватели
` Marketing management / Маркетинг мениджмънт, проф. Осаму Ияма
` Management in Japan / Мениджмънт в Япония, проф. Осаму Ияма и проф. Масанори Намба
` Innovation Management / Управление на иновациите, проф. Масанори Намба

Курсове с български преподаватели, подготвени в Япония
` Стратегическо управление и предприемачество, доц. Иван Стойчев
` Бизнес в глобална среда, проф. Антоанета Василева  
` Потребителско поведение, доц. Миланка Славова 
` Интегрирани маркетингови комуникации, Георги Неделчев
` Тотално управление на качеството, доц. Даниела Иванова 
` Комуникативни умения и умения за водене на преговори, доц. Светла Бонева 
` Право на интелектуалната собственост, доц. Живко Драганов 
` Бизнес етика и фирмена социална отговорност, доц. Виолета Драмалиева  

Форма на провеждане: 
Редовна форма, балансирана комбинация от няколко учебни съботи и недели,  
следвани от свободен уикенд.

Удостоверение за успешно завършване:
Свидетелство за професионална квалификация от ИСК към УНСС. 

Такса обучение: 
1500 лв. /заплаща се в началото на курса/

КАНДИДАТСТВАНЕ И ПРИЕМ

Документи за кандидатстване:
За кандидатстване се подават следните 
документи:
 ` Заявление - формуляр;
 ` Диплома за завършено образование – 

оригинал и копие;
 ` Три паспортни снимки;
 ` Квитанция за платена такса;
 ` Ниво на владеене на английски - поне 

напреднал.

Заявления: 
Заявленията се разглеждат по реда на 
постъпването им.
Краен срок за кандидатстване:  
22 януари 2013 г.

Записването се извършва в Института за 
следдипломна квалификация /ИСК/, стая 104, 
тел. 02-8689204, g.betov@ips.bg, 
Георги Бетов 



Азиатско-Тихоокеански университет Рицумейкан
Основан в отговор на нуждите на глобализиращото се  
общество през 21 век и настъпващата ера на страните от Азиатско-Тихоокеанския 
регион. Мото: “Либерализъм и жизненост”. Идеи: “Мир и демокрация”. 
 www.apu.ac.jp

Японска агенция за международно сътрудничество
Създадена през 1974 г. Отговаря за техническото сътрудничество с развиващите се 
страни и на страните в преход към пазарна икономика с цел изграждането на мира, 
нацията и възможностите в тези страни. 

www.jica.go.jp

Институт за следдипломна квалификация 
ИСК създава надеждна основа за пожизнена кариера на обучаващите се с възможност 
за продължаващо обучение и предлага решения в областта на управлението, 
икономиката и правото в един несигурен и стремително променящ се свят. www.ips.bg

Поздрави от Токио
За мен е чест да съм част от 
проекта ЦРУУ от самото начало 
на пилотната програма. За мен 
беше голямо удоволствие да 
помагам за развитието на упра-
вленските умения у българите, 
които с голямо желание усвоя-
ват нови знания.
Мой принцип в преподаването е 
да свързвам теориите с практи-

ката. Мениджърите трябва да имат добра теоре-
тична основа, за да могат да анализират и интер-
претират сложната стопанска действителност. 
Разбирането на теориите позволява на мениджъ-
рите да решават стопански проблеми и да вземат 
правилни решения. Изучаването само на теории оба-
че, е като шопска салата без ракия. За да разберат 

курсистите солидните теории изразени в основни 
принципи и методи, аз показвам примери на добра и 
лоша практика, на база 30-годишния ми стопански 
опит. В това отношение аз се радвам да споделя 
личния си опит, свързан с Ливайс и Кока-кола. Освен 
това, чрез обсъждане на малки казуси курсистите 
могат да упражняват способността си да прилагат 
теориите към реални стопански ситуации.
Светът става все по-глобален благодарение на 
пазарната икономика. Нараства и потребността за 
мениджъри, които са компетентни да управляват
фирмите в една все по-конкурентна среда. Проек-
тът ЦРУУ към ИСК отговаря точно на тази потреб-
ност и мисията му е критична за бъдещия успех на 
България и на съседите. 

Проф. Осаму Ияма
Азиатско-тихоокеански  

универистет Рицумейкан

Сдружението „ДЖАЙКА Алумни в България” е основано през 1993 г. Днес 
в него членуват близо 800 български експерти, преминали обучение в центровете на 
Японската агенция за международно сътрудничество – JICA.  

www.jicabg.org

msdc.jicabg.org


