Kopš 1979. gada Eiropas Komisijas Uzņēmumu vadošā personāla apmācības
programma (ETP) ir palīdzējusi Eiropas uzņēmumiem gūt panākumus Japānas un
Dienvidkorejas tirgos, piedāvājot uzņēmumu vadošajam personālam intensīvus
valodas un uzņēmējdarbības kursus.

Vai jums nepieciešams
atbalsts Japānas vai
Korejas tirgiem paredzēta
uzņēmējdarbības plāna
izstrādē?
Vai jūs vēlētos labāk
izprast šo valstu
uzņēmējdarbības praksi
un kultūru?
Vai jūs vēlaties uzlabot
komunikācijas prasmes
uzņēmējdarbības vidē
japāņu un korejiešu
valodā?
Tādā gadījumā
piesakieties Uzņēmumu
vadošā personāla
apmācības programmai
tūlīt!

Finansiāls atbalsts
- Finansējums visam
mācību kursam Japānā
vai Korejā
- Stipendija:
EUR 2200 mēnesī
Japānā
EUR 2000 mēnesī Korejā

Japāna un Koreja ir Eiropas Savienības sestā un devītā lielākā
tirdzniecības partnere, un Eiropas uzņēmumiem tās sniedz plašas
iespējas. Taču, tā kā uzņēmējdarbības prakse Korejā un Japānā būtiski
atšķiras no uzņēmējdarbības prakses Eiropā, šo tirgu apgūšana Eiropas
uzņēmumiem var būt sarežģīts uzdevums.
ETP uzņēmumiem, kuri šajā programmā piedalās, sniedz konkurences
priekšrocības, nodrošinot tiem vajadzīgos instrumentus un sniedzot
ieskatu par to, kā gūt panākumus Japānā un Korejā.
ETP ietver 45 nedēļu intensīvu mācību kursus Eiropas uzņēmumu
vadošajam personālam. Mācības notiek 3 posmos:
Modulis Eiropas
Savienībā

Modulis Japānā
vai Korejā

Prakse

3 nedēļu intensīvie mācību
kursi Apvienotajā Karalistē
par Japānas vai Korejas
kultūru, vēsturi un
pilsonisko sabiedrību.

30 nedēļu
uzņēmējdarbības un
valodas mācību kursi, ko
vada Japānas vai Korejas
vadošās universitātes

Kursu rīkotājs:
School of Oriental and
African Studies, University
of London.

12 nedēļu prakse kādā
NO Japānas vai
Korejas uzņēmumiem,
lai praksē varētu
piemērot jauniegūtās
prasmes un zināšanas.

Kursu rīkotāji:
Waseda universitāte
(Tokija).
Yonsei universitāte
(Seula).

Kādēļ piedalīties Uzņēmumu vadošā personāla apmācības
programmā?


To uzņēmumu apgrozījums, kuri piedalās šajā programmā, desmit
gadu laikā pēc ETP pabeigšanas palielinās vidēji divas reizes.



Vairāk nekā 65 % ETP absolventu kļūst par augsta ranga vadītājiem
savos uzņēmumos.



15 no 20 Eiropas vadošo uzņēmumu vadītājiem ir piedalījušies ETP.



Mācības starptautiski atzītās universitātēs sniedz reālas
uzņēmējdarbības iespējas.

Sīkākai informācijai lūdzam apmeklēt www.euetp.eu
vai rakstīt uz info@euetp.eu
Finansē un vada
Eiropas Komisija

