
„ПРОФЕСИОНАЛНИТЕ КОМПЕТЕНЦИИ НА РАБОТОДАТЕЛЯ“ 

 
СТАНЕТЕ МОДЕЛ В ОБЛАСТТА НА МЕНИДЖМЪНТА И ИЗДИГНЕТЕ ИМИДЖА 
НА ОБРАЗОВАТЕЛНАТА ИНСТИТУЦИЯ ЧРЕЗ ЛИЧНАТА СИ ОБРАЗОВАНОСТ! 

 
Лектор: д-р Лилия Стоянова                            

Дата: ……………………………..  
Място: гр. , ……………………………….. 

                                      
„Притежавайки компетенциите,  работодателят е защитен и трудно може да 

бъде манипулиран.“ 

Л.Стоянова                                     

УВАЖАЕМИ КЛИЕНТИ,  

 ОБУЧЕНИЕТО ПРАВИ ОБСТОЕН ПРЕГЛЕД НА КОМПЕТЕНЦИИТЕ НА 

РАБОТОДАТЕЛЯ, ИНТЕЛИГЕНТНОСТТА МУ И  ПРИГОДНОСТТА МУ ЗА РАБОТА 

В ТРУДНИЯ ЛАБИРИНТ НА УПРАВЛЕНСКАТА РЕАЛНОСТ.  ТО ДАВА ОТГОВОР 

НА РЕДИЦА ВЪПРОСИ, СВЪРЗАНИ С ЕЛЕМЕНТИТЕ НА ЕЖЕДНЕВНАТА 

ОТГОВОРНОСТ НА РЪКОВОДИТЕЛЯ. 

Включени са основни познания за  компетенциите като устойчиви 
отличителни личностни черти и характеристики на мениджъра. Акцентът е 
върху професионалните умения, логистичните компетенции, корпоративните 
и стратегически компетенции, правната култура и компетенции, 
административната култура, финансовата образованост, както и 
организационните умения за развитието на управляваната институция. 

  Лекторът д-р Лилия Стоянова е с професионален опит като експерт в различни 

сфери на психологията и педагогиката, консултант по управление на човешките 

ресурси, преподавател по  „Психология на управлението“. 

 
 
 
 
 



ПРОГРАМА НА СЕМИНАРА 
 

9.00 - 9,30  Регистрация на участниците 
9,30 - 11,00   

 Компетентностния подход в управлението. Индикатори, измерващи 
пригодността на мениджъра. 

 Ефективните мениджъри и способността да приложат наученото на 
практика. 

 Специфичните професионални умения на ръководителя на образователна 
институция. 
 

 11,00 - 11,30 Кафе-пауза 
11, 30 -13, 00 

 Етапи в управленския процес; 
 Корпоративните  и стратегически компетенции – гаранция за висок 

професионализъм; 
 Правна култура и компетенции като защитна мярка; 
 Административна култура. 
 Финансова образованост и компетенции – оптимален вариант за управление 

на финансовата политика.  
 Организационно управление и организационно поведение.  
 Подборът на персонал и навлизането на HR индустрията във всички сфери 

на публичния и частния сектор. 
 
Дискусия. Разглеждане на поставени от участниците въпроси.  
Раздаване на сертификати от проведеното обучение. 
 

За лектора:  Д-Р ЛИЛИЯ СТОЯНОВА  

 

Доктор по педагогика, магистър по право, директор с 20-годишен 

управленски стаж, консултант по управление на човешките ресурси и 

организационно управление, преподавател по Психология на управлението, 

Здравословни и безопасни условия на труд, Административна кореспонденция и 

етикет, Бизнес комуникации, Евроинтеграция, Евро бизнес и протокол, Фирмено 

право.  Автор на учебни програми във висшето и средното образование по 

стратегическо управление, организационно управление и организационно поведение, 

психология на управлението, както и на много публикации, свързани с управление на 

човешките ресурси и финансовото управление и контрол в публичния сектор, 

здравословни и безопасни условия на труд. Дългогодишен ръководител на организация 

в публичния сектор, представяла  иновативни практики пред ЮНЕСКО в Москва - 

2010 год., Европейския парламент в Брюксел - 2008 г., ЕП - Страсбург – 2011г.  

 

 

    
 


