,,Főiskola

a népgazdaság vezetésére" Moszkvában•
(Kissé rövidítve)

Az alantiak űj szovjet főiskola létrehozásáról
számolnak be, amelyen három hónapos tanfolyam keretében képezik tovább a gyakorlatban működő felsőszintű népgazdasági és vállalati vezetőket vezetési tudományos módszerek elsajátítására.
A

főiskola

feladata

Moszkvában, az A viamotornaja ulica 26. sz. alatt a közelmúltban
kezdte meg működését a „Főiskola a Népgazdaság Vezetésére". Főható
sága a Szovjetunió Minisztertanácsának Tudományos és Műszaki Allami
Bizottsága. Feladata, hogy a népgazdaság vezető kádereit a korszerű, tudományos vezetési módszerek, a termelésszervezés, a tervezés és a prognóziskészítés területén továbbképezze.
Hallgatók

A
vezetői

főiskola hallgatói miniszterek, miniszterhelyettesek, főhatóságok
és a legjelentősebb szovjet gazdasági egyesülések és vállalatok

igazgatói, akik - valamennyien a gyakorlatban bevált, fóiskolát végzett
káderek - itt sajátítanak el további ismereteket vezetési tevékenységük
eredményesebb ellátásához.
'1.'anszékek

A főiskolán mindenekelőtt a társadalmi gazdasági tudományok, a gazdaságmatematikai tervezési, vezetési és prognóziskészítési módszerek, az
automatizált vezetési rendszerek tanszékeit és a vezetési tevékenység szociológiai-pszichológiai vonatkozásaival foglalkozó tanszéket hozták létre.

A képzés menete
A képzés viszonylag rövid, legfeljebb három hónapos tanfolyamokon
történik. Előirányozták, hogy a továbbképzésnek ezt a módját az egyes
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„Korszerű

vezetés" 4. évf. 1972. 2. sz.-ából. DIE TECHNIK (NDK).

vezető

gazdasági funkcionáriusok számára a jövőben időszakonként általában ötévenként - megisméUik.
A Szovjetunió kiváló tudósait, állami bizottságok, minisztériumok és
más központi intézmények vezető munkatársait megnyerték, illetve kötelezték, hogy ebben az oktatási intézményben tanerókként közreműködje
nek. lgy pL „A szervezeti vezetés automatizálásnak alapelvei" előadásso
rozat felelőse V. M. Gluskov, az Ukrán Tudományos Akadémia Kibernetikai Intézetének igazgatója és a Szovjetunió Tudományos Akadémiájának
elnökhelyettese.
A Tudományos ,l\:kadémia. egyes rendes, és levelező tgjai, qm. A. Jefimov, A. Voronov, A. Jemeljanov, G. Slesinger és B. Milner a főiskola
tanári karának tagjai. Ez ideig több mint 40 neves moszkvai, leningrádi,
kijevi, novoszibirszki és tallini tudóst nyertek meg előadások tartására.
Az előadások, szemináriumok és gyakorlati esettanulmányok tematikája sokoldahí. Ez kitűnik a következő témaválasztékból: a népgazdaságfejlesziés gazdasági modelljei; a rendszernek megfelelő eljárás alapelvei, vezetési problémák megoldása során; a hálóstervezés és vezetési módszerei.
A teljes képzés keretében különös jelentőséget tulajdonítanak a záróértekezések elkészitésének. Minden hallgatóval már a mindenkori tanfolyam kezdetén megtanácskozzák és rögzítik záróértekezésének témáját,
amelyen azután az egész oktatási idő alatt folyamatosan dolgozhat. Valamennyí értekezés tárgyát úgy választják meg, hogy a résztvevő a saját
szakmai gyakorlatából vett vezetési feladatokat oldjon meg gazdaságmatematikai módszerek és az elektronikus adatfeldolgozás felhasználásával.
A résztvevőknek a tanulmányi idő során alkalmat nyújtanak olyan
vállalatok és intézmények megismerésére, amelyekben tudományos vezetési módszereket már a gyakorlatban alkalmaznak.
Az új főiskola rektora V. Sorin professzor, a műszaki tudományok
doktora, . sajtóértekezlet során kijelentette: ,,Ilyen jellegű tanintézetünk
eddig még nem volt. Itt nem a vezetést általában, hanem a tudományos
módszerek szerinti vezetést tanítják."
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