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Management 3 - Viziunea integrată
„Management 3 – Viziunea integrată“ este modulul final din cadrul Certificatului
Profesional în Management oferit de The Open University Business School din Marea
Britanie, un prestigios program profesional de calificare în domeniul
managementului, cu recunoaştere internaţională.
BZT690 are o durată de 6 luni şi nu poate fi studiat independent de celelalte două
module ale programului: Management 1 – Oameni şi organizaţii (BZT628) şi
Management 2 – Marketing şi finanţe (BZT629).
Pentru înscrieri aveţi două opţiuni:
Ÿ odată cu înscrierea la cel de al doilea modul (fie BZT628, fie BZT629),
caz în care Certificatul poate fi finalizat în 12 luni;
Ÿ după încheierea celor două cursuri BZT628 şi BZT629, caz în care durata
programului de Certificat este de 18 luni.
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şi organizaţii
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Scopuri şi obiective
Un manager nu poate munci cu deplină eficacitate dacă nu reuşeşte să-şi formeze o viziune holistă asupra propriei
activităţi şi să înţeleagă cum se împletesc între ele diferitele funcţiuni manageriale.
Pentru a încheia cu succes Certificatul Profesional în Management, vi se cere să participaţi la o şcoală rezidenţială şi să
daţi un examen scris final, în care vi se va evalua capacitatea de a face conexiunile logice dintre cele patru domenii
studiate în cursurile BZT628 şi BZT629. Activităţile modulului final sunt astfel concepute încât să vă ajute să vă pregătiţi
şi pentru examenul final.
Obiectivele principale sunt:


Dobândirea viziunii de ansamblu asupra activităţii manageriale;



Exersarea şi dezvoltarea unor abilităţi şi aptitudini interpersonale esenţiale lucrului cu oamenii, muncii în

echipă, aptitudini de negociere, aptitudini pentru autoevaluare;


Înţelegerea şi exersarea metodologiei de rezolvare a problemelor de management în vederea identificării de

soluţii concrete;


Oportunitatea de a învăţa de la alţi manageri şi împreună cu ei prin împărtăşirea şi compararea experienţelor

şi cunoştinţelor pe parcursul activităţilor faţă în faţă şi online;


Formarea capacităţii de a transfera în alte contexte lucrurile învăţate, lărgirea perspectivei asupra propriei

activităţi prin dezvoltarea capacităţii de analiză critică şi a creativităţii;


Finalizarea cu succes a programului prin promovarea examenului final.

Componentele modulului


perioada de consolidare şi de recapitulare a materiei studiate în cursurile BZT628 şi BZT629, cu o durată de

cca. 5 luni;


şcoala rezidenţială denumită „Viziunea integrată”, de două zile şi jumătate, care se concentrează asupra

integrării diferitelor discipline de management, abordându-le în sistemul rezolvării de probleme. Şcoala are şi rolul de a
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vă face să înţelegeţi filozofia şi cerinţele examenului;

Business School



perioada de activităţi online de pregătire a examenului, care începe imediat după şcoala rezidenţială;



examen scris, de trei ore, pe baza unui studiu de caz distribuit din timp studenţilor.

Certificare în urma finalizării modulului
Ca urmare a participării la acest modul veţi obţine 10 puncte credit în cadrul programului de Certificat Profesional în
Management.
Absolvirea cu succes a modulelor BZT628, BZT629 şi BZT690 permite obţinerea Certificatului Profesional în
Management, acordat de the Open University Business School, prestigios program profesional de calificare în domeniul
managementului, cu recunoaştere internaţională.
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De ce aveţi
nevoie ca
să studiaţi?

Calitatea Certificatului Profesional în Management este atestată de nivelul înalt de recunoaştere internaţională a Open
University Business School, din partea principalelor trei instituţii de validare de pe plan mondial: EFMD (European
Foundation for Management Development), AACSB (The Association to Advance Collegiate Schools of Business
din SUA) şi AMBA (Association of Masters of Business Administration). Open University Business School este şi
prima şcoală de afaceri care a primit din partea EFMD Certificatul pentru e-learning (CEL), demonstrând calitatea
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