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На 17 април 2018 г. от 13:45 ч. в зала 800, корпус 2 на НБУ се проведе 

междудепартаментен семинар „Успешните хора: принципи и навици”, който представя 

цялостен принципен подход за изграждането на балансирана и успешна личност, както 

и за разрешаването на проблеми в професионалната и личностната сфера.  

 

Лекторът Стивън Питърсън е професионален бизнес консултант от Минеаполис, 

Минесота (САЩ) с богат опит в областта на предприемачеството. Дълги години той 

управлява успешно своята компания за софтуерни продукти и прилага на практика 

усвоените знания от семинара на Стивън Кови „Седемте навика на високоефективните 

хора“. Благодарение на прилагането на основните принципи на книгата, той постепенно 

превръща своята компания в просперираща бизнес структура с удовлетворени и 

ефективни служители. След успешната ѝ продажба, Стивън Питърсън решава да 

сподели своя опит, като ръководи серия от практически ориентирани обучителни 

семинари, свързани с повишаване на ефективността в организацията чрез 

усъвършенстване на взаимоотношенията между отделните личности в нея. 

Всяка година Стивън Питърсън провежда семинари и обучения на редица фирми и в 

България. 

 

Поради големия интерес към проведените от него семинари в НБУ, г-н Питърсън за 

четвърти път представи прилаганата и доразвита от него стратегия за личностно и 

професионално развитие. Работния език на семинара и дискусиите беше английски, 

което допринесе за развиване на езиковете познания и умения на учестниците. 

Провокираното от Стивън Питърсън непосредствено общуване със студентите, 

дискусиите, поставените за размисъл и разрешаване въпроси бяха възприети 

изключително добре и активно от нашите студенти. 



 
Семинарът и лектора бяха представени от гл. ас. д-р Соня Драгова, щатен преподавател 

в департамент „Когнитивна наука и психология“.     

 

 
 

Изобилстващ от конкретни примери от богатия професионален и житейски опит на 

лектора, поднесени атрактивно, разбираемо и с много хумор и всеотдайност, семинарът 

със сигурност допринесе за усъвършенстването и развитието на личностните качества 

на всеки един от участниците. Презентацията  имаше за цел да даде на участниците 

съвети за тяхната професионална реализация, насоки и умения за работа в екип, но той 

им предостави много повече – духовно и личностно обогатяване, напътствия как да 

бъдат на първо място по-добри хора, а от там и реализирали се успешни 

професионалисти. 



 
 

 
 

 



 
 

 

 



 
 

 
 

 

 

 
 

гл. ас. д-р Иванка Добрева-Драгостинова 

 


