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Националната школа по мениджмънт
обявява прием на нови ученици за 2017 година
Условия за прием: към момента на подаване на документи, кандидатите следва да са редовни ученици в средно училище (от 8-ми до 12/13-ти
клас), да имат навършена възраст 15 години и среден успех от обучението
си в училище от 2015/16 учебна година и първи учебен срок
на 2016/17 година не по-малко от Добър 4.00.
Продължителност на курса:
2 години. Април 2017 г. – Март 2019 г.
Курсът на обучение включва последователното
изучаване на следните дисциплини:
▷ Бизнес-етикет и протокол
▷ Микроикономика
▷ Маркетинг
▷ Макроикономика
▷ Основи на правото
▷ Основи на управлението
▷ Малък бизнес и предприемачество
▷ Гражданско и търговско право
▷ Държавно управление
▷ Финанси и банки
▷ Бизнес планиране
▷ Външнотърговски сделки
▷ Основи на счетоводството
▷ Европейска интеграция
▷ Социална компетентност и предприемачество

За повече информация:
тел. 02/980 83 82; 088 588 3003; e-mail: nbschool@nbschool.eu; www.nbschool.eu

Допълнителна информация:
▷ За обучението си учениците не заплащат семестриални или годишни
такси и не са длъжни да закупуват учебници или учебни помагала, заплащат се единствено минимални такси за административно обслужване – за записване, допускане до изпит, дипломиране.
▷ Школата работи съвместно с ИСК–УНСС и разполага с квалифициран
екип от хабилитирани университетски преподаватели, утвърдени научни специалисти и опитни психолози.
▷ Учебните занятия в Школата се провеждат в извънучебно време (в събота или неделя). Лекциите се провеждат в сградата на Факултета по
химия и фармация на СУ „Св. Климент Охридски”.
▷ Практическите занятия в НШМ се провеждат под формата на едносед
мични летни школи за развитие на предприемачески и мениджърски
компетенции, организирани ежегодно в подходящи ученически бази
за отдих и обучение.
▷ В обучението се използват както традиционните лекционни форми,
така и съвременни методи на обучение – симулации; интерактивни,
делови и бизнес игри; групови тренинги.
▷ Учениците на НШМ имат възможност да участват в национални и международни проекти, реализирани от НШМ и партньорски институции.
▷ Успешно завършилите НШМ получават международно признати документи за квалификация от Института за следдипломна квалификация
на УНСС.
Необходими документи при кандидатстване:
Заявление (по образец) и копие от ученическа книжка или служебна бележка от училище. Документите се подават на адрес ул. Триадица 5А, офис
410 (зад ЦУМ), всеки работен ден от 10.00 до 17.00 ч., както и сканирани по
електронен път на адрес nbschool@nbschool.eu
Срокове:
Прием на документи
за кандидатстване: 		
от 13 февруари до 24 март 2017 г. вкл.
Обявяване на приетите за обучение: 25 март 2017 г.
Записване на новоприетите ученици: от 27 март до 7 април 2017 г. вкл.
Начало на учебните занятия:
22/23 април 2017 г.
За повече информация:
тел. 02/980 83 82; 088 588 3003; e-mail: nbschool@nbschool.eu
Интернет адрес: www.nbschool.eu

