ПРОГРАМА

Дата: 20 ноември 2014 г.
Място: Българска стопанска камара, София, ул. Алабин 16-20
Модератор: Жечко Димитров - програмен директор, БСК
Час
08.40-09.00
09.00-09.05
09.05-09.35
09.35-09.50
09.50-10.05
10.05-10.20
10.20-10.40
10.40-10.55

Тема
Лектор
Организация
Регистрация на участниците
Откриване на конференцията
Жечко Димитров
БСК
Изказване на официалните гости
Ваня Кастрева Зам.-министър, МОН
Търсене и предлагане на квалификации и компетенции – дисбаланси на
Божидар Данев
БСК
пазара на труда
Университет и бизнес. Хармонизиране на висшето образование в
д-р Стефания
НБУ
съответствие с изискванията на трудовия пазар
Темелкова
Стратегически изисквания на софтуерната индустрия към квалификацията на
Явор Джонев
БАСКОМ
заетите в сектора
Кафе-пауза
Съвременни измерения на квалификацията на кадрите в туризма
Тихомир
БАР Академия
Стаменов

10.55-11.10

Сиско академия – световен стандарт в обучението по компютърни мрежи

Теодора Борисова

11.10-11.25

Стратегии за управление на дефицитите в човешкия капитал в сектор
„Производство на химични продукти”
Дискусия
Обяд
Предизвикателства пред развитието на човешките ресурси в търговията

доц. Зорница
Кирова

11.25-12.30
12.30-13.30
13.30-13.45
13.45-14.00

14.15-14.30

Подходи при оценка на добавената стойност от обучението на човешките
ресурси
Аутсорсинг в управлението на човешките ресурси – тенденции и
предизвикателства
Електронното обучение – средство за управление на таланта

14.30-14.45

Дуално обучение – предизвикателства и проблеми пред работодателите

14.45-15.05
15.05-15.20

Кафе-пауза
MyCompetence – среда и инструменти, подкрепящи компетентностно
базираното обучение във висшето образование
Паралелно проучване на БСК относно очакванията на работодателите и
нагласите на младите специалисти за успешно професионално представяне
Дискусия
Обобщаване на резултатите от дискусията и закриване на конференцията

14.00-14.15

15.20-15.35
15.35-16.20
16.20-16.30

БА на мрежовите
академии
БА на химическата
промишленост

Владислав
Маринов
Миглена Узунова
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Този документ е изготвен с финансовата помощ на Европейския социален фонд. Българска стопанска камара - съюз на българския бизнес носи цялата отговорност за
съдържанието на настоящия документ и при никакви обстоятелства не може да се приеме като официална позиция на Европейския съюз или Агенцията по заетостта.
За контакт с БСК: София 1000, ул. Алабин 16-20, тел. 02 932 09 11, факс 02 987 26 04, www.bia-bg.com, office@bia-bg.com

