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Анотация 

Курсът на обучение предлага в систематизиран вид основни теоретични модели за 

планирането и управлението на професионалния избор. Обучението е насочено към 

задълбочаване на знанията и практическите умения, свързани с различните методи и техники 

за успешно и ефективно регулиране на професионалното развитие и справянето с кризите в 

кариерното развитие. Придобитите от курсистите знания ще им дадат възможност да осъзнаят, 

че личната кариера не е низ от случайности, а един обективен и поддаващ се на управление 

процес. Обучението е подходящо за всички, които се стремят към реализация в сферата на 

управление на човешките ресурси или в областта на кариерното консултиране. 

Курсът е подходящ и за всеки, който желае да развие своите знания и умения, за да бъде по-

конкурентен на пазара на труда и по-бързо и уверено да използва възможностите за развитие 

на собствената професионална кариера. 

1. ЦЕЛИ НА УЧЕБНАТА ПРОГРАМА/ПЛАН, МЕТОДИТЕ  

Подбраните теми в учебната програма имат за цел: 

Първо: да подобрят познанията на курсистите по отношение на планирането на 

професионалната кариера, условията и факторите, определящи развитието й; етапите и 

закономерностите в индивидуалното професионално развитие; както и методите за регулиране 

на професионалната кариера в организациите. 

Второ: да предоставят възможност на курсистите да придобият и развият умения за 

приложение на различните техники и инструменти за самоуправление и институционално 

управление на кариерата. 

Предпоставки 

Желаещите да посещават курса по Планиране и управление на кариерата, трябва да имат 

общи познания в областта на Основи на управлението, Планиране на персонала, 

Организационно поведение. 

 


