
Практически казуси

• Разгледайте следните обяви за курсове 

• Обсъдете за кои от тях е приложимо определението 

„микроудостоверение“



Примери за дискусия

Видео Курс по REVIT
Достъп до видео уроците по  REVIT  – 6 месеца.
Лицензиран курс по REVIT за начинаещи.

СЪДЪРЖАНИЕ НА КУРСА:
• 89 видео урока специално създадени по програмата от присъствените курсове, • 89 видео урока специално създадени по програмата от присъствените курсове, 

подходящи за самообучение.
• Към видео уроците от курса са прикачени помощни файлове. Тези файлове може

да изтеглите и да ползвате информацията в тях за вашите бъдещи проекти.
• Курсът е предназначен за начинаещи. Подходящ е за архитекти, строителни

инженери, проектанти и ландшафтни специалисти.
• Видео уроците за REVIT включват теоретични знания и практически упражнения. В 

онлайн курса по REVIT ще усвоите техники за бързо чертане на двуизмерни и 
триизмерни повърхнини и обекти. По време на обучението Вие ще имате практика и 
ще създадете архитектурни и мебелни проекти.

• След завършването на онлайн курса ще можете да проектирате самостоятелно
цялостен проект в REVIT.



Примери за дискусия

Курс по Фън Шуй – online
• Лектор Сертифициран Фън Шуй консултант
• Продължителност – 8 часа
За курса:
• Този курс ще ви подготви за невидимата част на нашето обкръжение, на енергиите, които• Този курс ще ви подготви за невидимата част на нашето обкръжение, на енергиите, които

действат около нас и природните закони, които ги управляват.
• Курсът по Фън Шуй – 1 част Ви запознава с видовете енергии, разпознаването им, 

използването им във всекидневието и дава ценни съвети за всеки дял от дома или офиса:   
Входната врата – антре, Хол – Всекидневна, Кухня – Трапезария, Спалня, Баня, Офис, 
Градина.

• Целта на курса е да даде познания, които да имат практическо приложение в дома 
офиса, стаята и пространствата, в които протича ежедневието. 

За какво служи този курс?
• След завършване на курса Вие ще сте в състояние да анализирате вашето пространсво и 

подобрите енергийната хармония, а с това и качеството на Вашия живот.



Примери за дискусия

80 часа – Производство на бюреци
Лицензиран център за професионално обучение, Присъствена форма

Програма

• Здравословни и безопасни условия на труд

Предприемачество• Предприемачество

• Технология на хлебните изделия 

• Икономика

• Суровини и материали в баничарството

• Организация на производството в хлебната работилница

• Банично тесто

• Изработка на бюрек

При издържан изпит : Удостоверение и по желание ЕВРОПЕЙСКИ Сертификат



Примери за дискусия

Еднодневен курс:

Сумирано изчисляване на работното време – графици, почивки, отчитане, извънреден
труд

• Цели на обучението:

Да представи теоретични знания и практически насоки при работа, свързани с работното
време и заплащането му.

Да се анализират и решават реални казуси от практиката и добрия опит.

Участниците да усвоят матрици на документи, имащи непосредствено практическо
приложение  при изпълнение на професионалните задачи.

В резултат от обучението участниците ще получат практически знания и съвети за 
изпълнението на дейностите по администриране на персонала и заплащането, свързани
със сумираното изчисляване на работното време.

Курсът завършва с тест и издаване на сертификат



БЛАГОДАРЯ ЗА ВНИМАНИЕТО!

НАПОО 

е-mail: napoo@navet.governmеnt.bg

www.navet.government.bg

https://www.facebook.com/NAVETBulgaria

www.refernet.bg


