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Din toamna 2010, CODECS va lansa 
„Certificate New Generation” (Certificatul 
Profesional în Management) - un program 
profesional în domeniul managementului, 
cu recunoaştere internaţională, oferit de 
The Open University Business School, din 
Marea Britanie.

Poartă către MBA

Gândit ca o cale accesibilă şi profesionistă 
către o carieră în management, 
programul oferă cunoştinţele de 
bază privind aspectele funcţionale 
ale managementului şi dezvoltă, în 
acelaşi timp, abilităţile absolut necesare 
managerilor. Se adresează celor care 
vor să-şi consolideze cunoştinţele şi 
competenţele în management şi să-şi 
îmbunătăţească perspectivele de carieră. 
Programul este un punct de plecare 
spre alte programe de studiu, dar şi o 
condiţie de admitere în prima treaptă 
din programul MBA al Open University 
Business School.

STrUCTUră
Programul de Certificat Profesional are 
în structură trei module care reflectă 
aspectele-cheie ale activităţii manageriale: 
„Management – Oameni şi organizaţii”, 
„Management – Marketing şi finanţe” 
şi „Management – Viziunea integrată”. 
Durata întregului program este de 12 luni.
O trăsătură distinctivă a programului 
o reprezintă puternica orientare spre 
latura practică şi plasarea managerului în 
condiţii reale de business. Aplicarea celor 

studiate în procesul de luare a deciziilor şi 
în soluţionarea unor probleme specifice, 
precum şi utilizarea unor instrumente 
manageriale verificate de practica 
internaţională fac posibilă creşterea 
performanţei individuale.

DifErENţiErE
Procesul de învăţare se bazează pe 
sistemul „open learning” (construit 
în jurul ideii de responsabilitate a 
participantului), sub asistenţa tutorilor 
(ghid şi sprijin pe toată durata studiului), 
cu accent pe elemente de coaching 
şi mentoring, pe interactivitate şi pe 
schimbul de experienţă cu ceilalţi colegi. 
Programul este astfel organizat încât 
cursanţii nu trebuie să îşi întrerupă 
activitatea profesională. 
Tutorii sunt practicieni cu experienţă 
relevantă în domeniul în care predau, 
care pot împărtăşi cursanţilor succese şi 
eşecuri din propria lor viaţa profesională.
Aflat în centrul procesului de învăţare, 
cursantul, la rândul său, vine cu propriile 
experienţe profesionale. Faptul că în 
cadrul tutorialelor şi în lucrările scrise 
se dezbat probleme de la locul său de 

muncă şi se caută soluţii prin aplicarea 
unor modele şi instrumente de referinţă 
în practica internaţională face ca 
participarea la program să reprezinte o 
„călătorie” experienţială. Sunt prezente 
teme de interes major referitoare la 
etică şi responsabilitate socială în toate 
cursurile programului. 
Ceea ce diferenţiază acest program 
de cele existente în prezent în 
România este sistemul de evaluare 
bazat pe soluţionarea de probleme 
reale de management. Se testează nu 
capacitatea de memorare, ci gândirea 
independentă, capacitatea de analiză 
critică şi modul în care participanţii şi-au 
format perspectiva integrată asupra 
managementului şi dacă au devenit mai 
flexibili şi mai creativi.
Programul se bucură de credibilitatea 
asocierii cu Open University Business 
School, care face parte din grupul 
celor 41 de şcoli de afaceri acreditate 
de Association of Masters of Business 
Administration, European Foundation 
for Management Development şi 
Association to Advance Collegiate 
Schools of Business din SUA. 
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Alătură-te profesioniştilor în management!
Trimite-ne până la data de 10 septembrie 2010 un eseu cu tema: „Ce curs va lua cariera ta mai departe? Depinde de tine!”, de maxim 1.500 de 
cuvinte, iar CODECS, împreună cu revista CARIERE, îţi oferă o BURSĂ în valoare de 1.500 de euro pentru a urma cursul „Oameni şi organizaţii”  
din cadrul Certificatului Profesional în Management! Pentru mai multe detalii, te aşteptăm pe portalul www.cariereonline.ro 

dezvoltare


