
„ПСИХОЛОГИЯ НА УСПЕХА“ 
 
 

ПСИХОЛОГИЯ НА ЕФЕКТИВНОТО УПРАВЛЕНИЕ. 
 

„Двойно побеждава онзи, който се владее след победата“ 
             

                                     

 

 

АКТУАЛНО 

Лектор: д-р Лилия Стоянова 
Дата: …………………………….. 

Място: гр. , ……………………………….. 

 

  

УВАЖАЕМИ КЛИЕНТИ,  

НАСТОЯЩЕТО ОБУЧЕНИЕ ДАВА ОТГОВОР НА РЕДИЦА ВЪПРОСИ, КАСАЕЩИ  

онези начини и средства, чрез които бихме могли да развием у себе си силата на 

личния магнетизъм и да използваме могъщото му въздействие за утвърждаване на 

духовното си превъзходство над заобикалящия ни свят.   

Обучението включва основни познания за  ЛИЧНОТО ВИ ВЛИЯНИЕ ВЪРХУ ДРУГИТЕ  

КОНКРЕТНИ ПРАКТИЧЕСКИ УПРАЖНЕНИЯ И СЪВЕТИ от лектор с професионален опит като 

експерт в различни сфери на психологията и педагогиката, консултант по 

управление на човешките ресурси, преподавател по  „Психология на 

управлението“- д-р Лилия Стоянова. 

 
ПРОГРАМА НА СЕМИНАРА 

 
09.00 - 9,30  Регистрация на участниците 
 

 9,30 - 11,00  
 Променете вашата съдба.  
 МОТИВАЦИЯ И РЪКОВОДСТВО. 
 Мотивацията в управленската дейност и поведение. 



  Психологическа характеристика на управленската дейност. 
 Модели на мотивация в практиката на управлението. 
  Потребности.  
 Техники за мотивиране. 
  Мотивация за развитие в служебната йерархия. Управление и медиация. 

 
 11,00 - 11,30   Кафе-пауза 

 

 
11.30-14.00 

 ЦЕННОСТНАТА СИСТЕМА. СПОСОБНОСТИ 
 ПСИХОЛОГИЧЕСКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА СЪВМЕСТНАТА ДЕЙНОСТ. 
  РАБОТА В ГРУПА И ЕКИП.  
 УСЛОВИЯ ЗА ФОРМИРАНЕ НА ПОЛОЖИТЕЛНО ОТНОШЕНИЕ КЪМ 

РЪКОВОДИТЕЛЯ И НЕГОВИТЕ ИЗИСКВАНИЯ 

 
 

 
Дискусия. Разглеждане на поставени от участниците въпроси.  
Раздаване на сертификати от проведеното обучение. 
 

 

 

ЛЕКТОР 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.  

 

 

    
 


