Списък с курсовете на ИПА, които през 2018 година ще бъдат с
такса за обучение

Сиг.

Наименование на програмата/курса

Период на
провеждане

УПРАВЛЕНИЕ И ЛИЧНА ЕФЕКТИВНОСТ
УМ-1

Управление на проекти

април-юли

УМ-2

Стратегическо лидерство и управление на промяната

април-юли

УМ-3

Аналитични умения и критическо мислене

УМ-4

Съвременни инструменти в управлението на хората

септемвридекември
април-юли

УМ-5

Практикум за експерти по управление на човешките ресурси

П-1

ПУБЛИЧНИ ПОЛИТИКИ
Достъп до обществена информация

П-2

Работа в европейски и международни групи, мрежи и организации

Н-1

ПРОГРАМА НОРМОТВОРЧЕСТВО И ПРАВОПРИЛАГАНЕ
Практическо нормотворчество

април-юли

Н-2

Прилагане на Административнопроцесуалния кодекс (за юристи)

април-юли

Н-3

Прилагане на Административнопроцесуалния кодекс (за неюристи) –
присъствен

септемвридекември

Н-3А

Прилагане на Административнопроцесуалния кодекс (за неюристи) – @

септемвридекември

Н-4

Правото на ЕС и неговото прилагане в България

септемвридекември

Н-5

Съдебна система на ЕС и ключови производства пред Съда на ЕС

септемвридекември

Н-6

Закон за отговорността на държавата и общините за вреди (ЗОДОВ) – @

април-юли

ЕС-1

АКАДЕМИЯ ЗА ЕВРОПЕЙСКИ СТРУКТУРНИ И ИНВЕСТИЦИОННИ ФОНДОВЕ (ЕСИФ)
Стратегическа, институционална и нормативна рамка за управление на
април-юли
средствата по ЕСИФ

ЕС-2

Програмиране на средствата от ЕСИФ. Оценка на програми

септемвридекември

ЕС-3

Разработване и оценка на проектни предложения

април-юли

www.ipa.government.bg

септемвридекември
април-юли
септемвридекември

ЕС-4

Договаряне и управление на проекти

април-юли

ЕС-5

Финансово управление на програми по ЕСИФ за периода 2014 – 2020

ЕС-6

Верификация на проекти. Сертификация на програми. Нередности

ЕС-7
ЕС-8

Одит на средствата от ЕС. Налагане на финансови корекции – обосновка,
определяне на размера, възстановяване, обжалване и отчитане
Мониторинг на програми и проекти и осигуряване на публичност

ЕС-9

Борба с измами при усвояване на средства от ЕС

септемвридекември
септемвридекември
септемвридекември
септемвридекември
април-юли

ЕС-10

ЕС-12

Управление на инструменти за финансов инженеринг през програмен период
2014 – 2020 г. Проекти, генериращи приходи
Анализ на разходите и ползите в контекста на програмите по ЕСИФ за периода
2014 – 2020 г.
Прилагане на режима за държавни помощи

ЕС-13

Обучение за работа с ИСУН 2020 – мониторинг и финансов контрол

ЕС-14

април-юли

Е-1

Обучение за работа със Системата на ЕК за измерване на риска от измами и
нередности ARACHNE
ЕЛЕКТРОННО УПРАВЛЕНИЕ И ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ
Електронно управление

Е-2

Електронен документ и електронен подпис

септемвридекември

Е-3

Развитие и приложение на облачните технологии в електронното управление април-юли

Е-4

Анализ и визуализация на бази данни – @

септемвридекември

Е-5

Управление на ИКТ проекти – @

септемвридекември

Е-6

Компютърни основи (по ECDL) – @

април-юли

Е-7

Мрежови основи (по ECDL) – @

Е-8

Текстообработка (по ECDL) – @

септемвридекември
септемвридекември

Е-9

Електронни таблици (по ECDL) – @

септемвридекември

Е-10

Умения за работа с презентационен софтуер – @

април-юли

ЕС-11

РЕГИОНАЛНО И МЕСТНО УПРАВЛЕНИЕ

www.ipa.government.bg

септемвридекември
септемвридекември
септемвридекември
април-юли

април-юли

М-1

Стратегии и политики за местно развитие

април-юли

М-2

Надзор на общински нормативни актове

април-юли

М-3

Управление на кризи и защита при бедствия

септемвридекември

Ч-1

ЧУЖДОЕЗИКОВО ОБУЧЕНИЕ
Комуникативни умения на английски език

април-юли

Ч-2

Делови умения на английски език

април-юли

Ч-3

Английски език за работа с институциите на ЕС

април-юли

Ч-4

Презентационни умения на английски език

септемвридекември

www.ipa.government.bg

