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PERSPEKTVIH 90 MLADIH BODOČIH VODITELJEV NA BLEDU

Bled (Slovenija) 14. julij 2015: Jutri ob 13.00 se s podelitvijo diplom zaključujeta poletni šoli IEDC‐
Poslovne šole Bled, ki ju šola organizira že 21 leto zapored. Letos je na dveh poletnih šolah – t.i.
'Management za mlade managerje' in 'Odkrivajmo management' ‐ znanja iz vodenja poglabljalo 90
mladih iz več kot 25 držav.
Že 21 leto zapored je IEDC‐Poslovna šola Bled do sredine julija pomembno mednarodno srečevališče za
mlade, ki želijo razvijati managerske kompetence in znanja. Letos se poletnih šol skupno udeležuje 90
mladih (managerjev) iz več kot 25 različnih držav. Mednarodne poletne šole, imenovane 'Management za
mlade managerje' (Young Managers Program), se je udeležilo 57 mladih perspektivnih vodij iz 19 držav.
Udeleženci, povprečno stari 31 let, prihajajo iz uglednih domačih in tujih podjetij. Na intenzivnem
programu, ki nudi varno okolje za učenje, izmenjavo izkušenj in predvsem refleksijo lastnega dela, se je
zvrstila serija zanimivih predavanj – o t.i. vodenju z navdihom je predavala tudi dr. Danica Purg, direktorica
in dekanje IEDC, ki je z mladimi delila lastne izkušnje z navdihujočimi voditelji, kot je Peter F. Drucker, ki je
predaval na 10. obletnici šole.
Jutri pa se zaključi še druga poletna šola za mlade, imenovana 'Odkrivajmo management' (Discover
Management Program). Program, ki ga je zasnoval profesor managementa z Babson Collegea v ZDA J. B.
Kassarjian, je prilagojen študentom ob koncu študija ter mladim diplomantom z različnih področij, ki želijo

še pred prvo zaposlitvijo dobiti vpogled v temeljne koncepte in prakse managementa. Programa se je
udeležilo več kot 30 mladih iz 17 različnih držav, od tega 56 odstotkov žensk.
Skladno z zavedanjem, da mora managersko izobraževanje prispevati k hitrejšemu razvoju, saj je znanje in
na etiki temelječe vodenje kritična točka napredka, je IEDC‐Poslovna šola Bled tudi letos podarila dve polni
štipendiji, in sicer Ahmadu Ahmadiju iz Afganistana in Raminu Shadaniju iz Irana.
Jutri se s podelitivjo diplom tako mreži diplomantov IEDC‐Poslovne šole Bled (IEDC Alumni Association), ki
šteje že več kot 4500 članov iz 73 držav, pridruži še 90 novih, perspekvitnih mladih.

Dodatne informacije:
Tonja Blatnik, vodja korporativnega komuniciranja, IEDC–Poslovna šola Bled
tel.: 04 57 92 543, e‐pošta: tonja.blatnik@iedc.si
Foto: IEDC‐Poslovna šola Bled

