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Sporočilo za javnost 
 
Danica Purg prejela Robert L. Dilworth nagrado za izjemne dosežke na 

področju izobraževanja managerjev 
 
Danici Purg je The Global Forum podelil nagrado Robert L. Dilworth za izjemne 
dosežke na področju izobraževanja managerjev 
 
Varšava (Poljska)/Bled (Slovenija), 12.6.2017 – Prof. dr. Danica Purg, direktorica in 
dekanja IEDC -  Poslovne šole Bled, je za svoje izjemne dosežke na področju 
mednarodnega poslovnega izobraževanja prejela nagrado Robert L. Dilworth. 
Nagrado je prejela na letni konferenci The Global Forum on Leadership, learning and 
Strategic Change v Varšavi.  

 
Med poglavitnimi razlogi za dodelitev nagrade prof. dr. 
Danici Purg, člani The Global Forum navajajo naslednje: 
(1) Pionirsko delo pri postavitvi temeljev na področju 
poslovnega izobraževanja (2) Izjemen prispevek na 
področju poslovnega izobraževanja z ustanovitvijo in 
širitvijo Združenja managerskih šol Srednje in Vzhodne 
Evrope (CEEMAN) (3) Nenehno prizadevanje in 
sposobnost spodbujati druge, kar prof. dr. Danico Purg 
postavlja za izjemen zgled dekanom, profesorjem in 
managerjem v Regiji in tudi širše (4) Številne inovacije na 
področju ustvarjanja, kreiranja in podajanja poslovnega 
izobraževanja (5) Pomemben prispevek k spoznanju, 
kako pomembno vlogo ima poslovno izobraževanje v 
civilni družbi.  

  

Na sliki prof. Danica Purg in dr. Yury Boshyk, predsednik Global Executive Learning Network 

Nagrada Robert L. Dilworth je že drugo mednarodno priznanje, poleg Priznanja Dekan leta, ki 
ga je podelila prestižna Akademija za mednarodni management, prof. Danici Purg za inovacije 
v poslovnem izobraževanju. Pod njenim vodstvom je IEDC-Poslovna šola Bled postala ena 
izmed prvih, ki so v svoje izobraževalne programe uvedle transformacijsko izobraževanje, t.i. 
action learning in experiential learning, etiko, družbeno odgovornost in umetnost ter 
voditeljstvo.  

"Zelo sem ponosna na to nagrado, saj jo podeljuje Globalni Forum, ki si prizadeva za 
preobrazbo podjetij in temu namenjeno izobraževanje managerjev, ki temelji na vrednotah. Pri 
nas na IEDC ga izvajamo že več kot trideset let." je poudarila prof. Danica Purg.  
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O The Global Forum on Leadership, learning and Strategic Change:  
 
https://www.globalforum-actionlearning.com/index.php/about-globalforum/general-
information  
 
O umetnosti in voditeljstvu ter izkustvenem učenju na IEDC - Poslovni šoli Bled:  
 
IEDC-Poslovna šola Bled je že od ustanovitve, zadnjih 30 let v svoje programe vpeljevala 
učenje voditeljstva s pomočjo umetnosti. Šola je umetniška galerija, kjer lahko občudujete 
umetnine mednarodno priznanih umetnikov v prav vseh prostorih.  Je mednarodni center 
odličnosti, pomembno poslovno srečevališče ter ustvarjalno okolje, ki menedžerje in voditelje 
spodbuja k razvoju in ustvarjalnemu razmišljanju. Voditeljstvo mora izvirati iz kreativnosti, 
domišljije, intuicije in empatije. Učenje s pomočjo umetnosti pomaga našim udeležencem 
razvijati prav te vrline.  
 
Na IEDC pogosto vabimo umetnike: dirigente, slikarje, filmske in gledališke producente, igralce 
in glasbenike, da delajo z našimi managerji. Kot primer: s pomočjo glasbe se učimo poslušanja.  
Ko dirigirate zboru se naučite pomembnosti čustvene povezave in jasne komunikacije. 
Umetnine (IEDC ima kolekcijo 150 umetnin) nas učijo refleksije, učijo nas da postanemo boljši 
opazovalci in da lažje odkrivamo svoje osebni voditeljski stil. Z uporabo metafor v govorih in v 
splošni komunikaciji povečamo moč povedanega. Tudi literatura je pomembna za razvoj lepega 
govorjenja in pisanja. 
 
IEDC je organiziral že 22 seminarjev za mednarodna podjetja na temo “Leadership 
transformation – the catalytic mindset” in “Leadership change, identity and values” na katerih 
naučimo vodilne, da razmišljajo izven zastavljenih meja in jih soočamo z realnostjo, ki se je 
prej zdela pogubna in brez perspektive. Seminarji se izvajajo v Sarajevu v obliki sestankov s 
političnimi voditelji, poslovneži, socialnimi misleci, verskimi vodji, ki so se naučili najti 
priložnosti tudi v najtežjih situacijah. 
   

Dodatne informacije: 
Iva Eibel, Head of Corporate Communications, IEDC–Bled School of Management, e-mail: iva.eibel@iedc.si, 

tel.: +386 4 5792 524 
 

 

 

 

 

 
 
 
 

 


