Curs: MANAGER DE PROIECT 2020 - LA ÎNCEPUT
DE CARIERĂ
”Project manager at the beginning of your career”

Certificat recunoscut ILM - Institute of Leadership and
Management (Marea Britanie)
Dezvoltă-ți o abordare personală și un stil propriu în managementul
proiectelor!

Despre LIDEEA
LIDEEA Development Actions S.R.L. este o companie românească privată
înființată în anul 1998, prezentă în România și în alte țări europene. LIDEEA există
pentru dezvoltarea, schimbarea și performanța oamenilor, organizațiilor și
regiunilor, iar sub deviza „It’s all about performance!”, furnizează un pachet de
servicii de consultanță și training, orientate spre rezultatele organizației și a
oamenilor. Adoptând noi abordări, combinând inovativ metode și tehnici găsim
soluția optimă pentru beneficiarii noștri.
Participanții la programele noastre de învățare și dezvoltare se pot bucura de
beneficiile recunoașterii internaționale a competențelor prin Institute of
Leadership and Management (ILM - Marea Britanie), dar și de opțiunea de învățare
la distanță prin LIDZone, propria noastră platformă de e-learning.

Liliana Lucaciu
Managing Director LIDEEA

„Fiecare nou proiect sau training
este o provocare pentru noi.
Căutăm reţete de succes, combinații
de metode și tehnici, suntem în
continuă căutare a „factorului X”
care mobilizează, energizează şi
entuziasmează oamenii pentru a
învăța, pentru a se schimba sau a
schimba în jurul lor. Lucrăm tot mai
mult cu grupuri mici sau individual,
promovăm programele flexibile
incluzând eLearning-ul, încurajăm
asumarea
individuală
a
responsabilității pentru procesul de
învățare, iar noi, trainerii LIDEEA,
creăm
procese
de
învățare
„mănușă” pe procesele reale din
organizații” .

Despre Cursul Manager de Proiect 2020 - la
început de carieră - Certificat recunoscut ILM
Cursul Manager de Proiect 2020 - la început de carieră se desfășoară online
folosind platforma de eLearning LIDZone. Programul de training include 3 module
de studiu, webinars (seminarii online), aplicații practice, coaching online, prezentări
video, forumuri de discuții și sesiuni video individuale. Cursul se finalizează cu
evaluarea competențelor dobândite prin rezolvarea aplicațiilor practice și a
exercițiilor.
Cursul este recunoscut de Institute of Leadership and Management, certificatul
fiind emis de această prestigioasă instituție internațională. ILM este marcă
înregistrată a City and Guilds of London Institute și toate drepturile de utilizare sunt
rezervate.
Participanții care finalizează cu succes cursul vor primi la sfârșitul acestuia:


Un certificat de competențe emis de LIDEEA;



Un certificat de competențe recunoscut ILM.

Participanții pot să opteze pentru ambele certificate sau doar pentru cel emis de
LIDEEA.

www.lideea.eu
Curs Manager de Proiect 2020 - la început de carieră

a

Ce spun participanții
noștri…

”…Recomand
LIDEEA

sincer

pentru

că

echipa
știe

să

gestioneze procesul de învățare
și pentru că reprezintă un real
punct de referință și de ajutor în
lungul proces de asimilare a
adevăratei performanțe, în care

Pentru cine este util acest curs
Cursul este dedicat tinerilor absolvenți, specialiștilor în primii ani de activitate,
care au perspectiva de a conduce echipe de proiect sau sunt la primele experiențe
de team leaderi. Cursul este util și pentru managerii care conduc sau vor conduce
departamente în organizații, deoarece include competențe manageriale și de
leadership aplicabile nu numai proiectelor, dar și managementului în orice
organizație.
Spre deosebire de marea majoritate a cursurilor de Management de Proiect, acest
curs nu se limitează la aspecte specifice proiectelor finanțate prin fonduri
europene. Finanțarea prin instrumente structurale europene va reprezenta o
particularitate a proiectelor și va fi evidențiată pentru grupurile care au nevoie de
astfel de competențe.
Puteți să vă bucurați de beneficiile unui astfel de curs dacă sunteți:
-

simți că ai nevoie de un prieten
specialist cu care să te consulți

-

și care să te îndrume în mod

-

corect.”

-

„A fost cel mai util curs pe care
l-am făcut... am mai participat
la cursuri pe această temă în
ţară şi în străinătate, dar pot să

Studenți, tineri absolvenți aflați în situația participării în primele proiecte
profesionale;
Specialiști, manageri de proiect implicați în proiecte de dezvoltare
industrială, de servicii, de infrastructură, etc.;
Manageri în companii care aplică, introduc managementul prin proiecte
ca practică organizațională și managerială;
Angajați în instituții publice sau ONG-uri care finanțează sau
implementează proiecte de dezvoltare economică sau socială.

Cursul va fi adaptat fiecărei categorii de participanți prin aplicații relevante
activității de la locul de muncă.
Nu sunt cerințe speciale pentru acceptarea la curs.

Beneficii ale participării la acest curs

spun că acum am înţeles cu

Participanții:

adevărat şi ştiu să aplic ceea ce

- Se vor bucura de recunoașterea competențelor în Management de Proiect
printr-o reputată instituție internațională, ILM;
- Pot să își evalueze nivelul actual față de un cadru al competențelor complet și
să aprofundeze, să își îmbunătățească capacitatea de a lucra sau conduce
proiecte;
- Vor înțelege conceptul de proiect, caracteristicile și factorii de succes în situații
concrete relevante pentru fiecare participant, particularitățile proiectelor
finanțate din fonduri publice, respectiv fonduri europene;
- Vor fi capabili să conducă sau să contribuie la elaborarea unui proiect finanțat
din fonduri proprii, fonduri atrase sau în particular fonduri europene. Vor
înțelege elementele cheie ale creării și gestionării portofoliilor de proiecte;
- Vor fi capabili să stabilească structura optimă a echipei de proiect, nevoile de
resurse umane, să explice responsabilitățile unui manager de proiect și
abilitățile cheie necesare;
- Vor fi capabili să aplice instrumente cheie folosite în elaborarea,
implementarea și evaluarea proiectului;
- Vor fi capabili să înțeleagă activitățile de monitorizare, audit și evaluare și
particularități ale aplicării lor în funcție de tipul de proiect.

am învăţat.”

„Am apreciat cel mai mult
combinaţia

perfectă

între:

flexibilitatea accesării cursului
on-line, bogăţia cunoştinţelor şi
surselor disponibile, prezenţa
fizică şi virtuală a „coaches”,
workshop-urile clasice, scurte şi
focalizate.”
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Descrierea Cursului Manager de Proiect 2020 la început de carieră
Durata:
3
săptămâni
în
sistem
eLearning
pe
platforma
LIDZone
(http://www.lideea.eu/moodle/). Programul de training include 3 module de
studiu, webinars (seminarii online), aplicații practice, coaching online, prezentări
video, forumuri de discuții și sesiuni video individuale. Cursul se finalizează cu
evaluarea competențelor dobândite prin rezolvarea aplicațiilor practice și a
exercițiilor.
Modulul 1 – Ce este un proiect?

Platforma LIDZone



Elemente cheie: definiții, parametrii, factori de succes, riscuri;



Fazele ciclului de proiect, activități și instrumente specifice fazelor;



Proiecte publice și proiecte private;



Integrarea proiectelor în strategia firmelor sau în policiticile și
programele publice.

Aplicațiile includ: autoevaluarea competențelor, plan personal de învățare,
studii de caz (la alegere pe tipuri de proiecte private, publice), ciclul de viață al
proiectelor în practică, când pot beneficia operatorii entităților private de
finanțări publice și când se justifică o intervenție publică.
Modulul 2 – Identificarea și conceptualizarea unui proiect


Metoda de elaborare a unui proiect ”De la Idee de proiect la
concept și proiect viabil/finanțabil”;



Gestionarea echipelor în faza de elaborare;



Instrumente specifice elaborării unui proiect.

Aplicațiile includ: (i) un pachet de instrumente și o metodologie testată în
mediul public și privat, de elaborare a unui proiect până la faza de decizie de
finanțare; (ii) metodologie pentru crearea și gestionarea portofoliilor de
proiecte.
Modulul 3 – Implementarea și evaluarea unui proiect


Arii ale managementului de proiect;



Managerul de proiect, rol, responsabilități, competențe;



Monitorizarea, auditul și evaluarea proiectelor, instrumente și
practici;



Evaluarea proiectelor, metode, instrumente, utilizarea rezultatelor
evaluării.

Aplicațiile includ: utilizarea planurilor de implementare, gestionarea riscurilor,
gestionarea echipei (definire responsabilități, instrumente de organizare și de
coordonare a echipei), instrumente de monitorizare și control, metode de
evaluare, indicatori de performanță și planificarea implementării
recomandărilor.
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Ce altceva ar trebui să știu
Locație, calendar

Cum arată certificatul ILM

Cursul conține 3 module de studiu, structurate în 3 săptămâni, câte un modul în
fiecare săptămână. Acest program de instruire online se desfășoară pe platforma
de eLearning LIDZone http://www.lideea.eu/moodle/.
Cursul se va desfășura în perioada 25 aprilie – 16 mai 2017.

Investiția dumneavoastră în acest curs

... și certificatul LIDEEA

Este de 800 RON + TVA și include:
- Accesul la platforma online LIDZone;
- Participarea la cele trei module de studiu și materialele aferente;
- Interacțiune prin conferinţe video cu colegii și trainerii, webinars
(seminarii online), forumuri de discuții, materiale audio-video;
- Îndrumare directă din partea trainerilor pe durata cursului (de la
distanță);
- Certificarea competențelor LIDEEA;
Ofertă specială pentru studenți și absolvenții promoției 2016 (facultate sau
master): pachet promoțional - tarif de baza de doar 200 RON (nu include TVA).
Locurile sunt limitate!
Tarife de certificare ILM (doar pentru cei care doresc certificare ILM –
opțional) – 69 £, care acoperă:
- Taxa de înregistrare ILM;
- Taxa de certificare și evaluare;
- 6 luni statut de membru ILM cu acces la resursele dedicate
membrilor.
Participanții care optează doar pentru certificatul LIDEEA vor plăti doar tariful
de bază .
Nota: Pentru mai mulți participanți de la aceeași instituție se aplică un discount de
10%, începând de la al 2-lea participant.

Mod de înregistrare:
4 pași pentru a vă bucura de beneficiile cursului Manager de Proiect la început
de carieră
1. Verificați Oferta de cursuri (http://lideea.eu/magazin/) pentru a identifica
acest curs cu perioada potrivită;
2. Achiziționați cursul prin sistemul nostru de plată online, efectuați plata.
3. Veți fi contactat de reprezentanții LIDEEA pentru confirmarea înscrierii și
îndrumare pentru accesarea cursului.
4. Vă bucurați de beneficiile participării și absolvirii cursului.
Liliana Olivia Lucaciu
Director
LIDEEA Development Actions S.R.L.
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