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Certificat în Management 

Management 3: Viziunea Integrată | BZT690 

 

Management 3: Viziunea Integrată este modulul final din cadrul programului Certificat în Management, prestigios 
program profesional de de pregătire în domeniul managementului, dezvoltat pe baza materialelor de curs originale, 
concepute şi produse de The Open University, Marea Britanie și livrat în România de către ALP EDU PRO sub licența 
acordată de The Open University Worldwide Ltd.  

Programul Certificat în Management poate fi văzut ca un program pre-MBA sau MBA Prep, deoarece îi ajută pe 

cursanți să se obișnuiască cu cerințele programului Master in Business Administration. Absolvirea Certificatului în 

Management atestă îndeplinirea criteriilor de admitere în programul MBA al The Open University Business School 

(UK), din punct de vederea al cunostintelor de management.  

The Open University Business School (UK) face parte din elita școlilor de business la nivel global (se situează între 

primele 1% școli de bussiness), fiind un pionier în metode educaționale flexibile. Această recunoaștere de care se 

bucură The Open University la nivel global, este o certificare a calității materialului educațional pe care sunt bazate 

cursurile oferite sub licența The Open University de către ALP Edu Pro. 

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: 

• odată cu înscrierea la cel de al doilea modul (fie BZT628, fie BZT629), caz în care programul Certificat în 
Management poate fi finalizat în 12 luni; 

• după încheierea celor două cursuri BZT628 şi BZT629, caz în care programul Certificat în Management poate fi 
finalizat în 18 luni. 

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 programul Certificat în Management, vi se cere să participaţi la o Școală 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. 

Preţul cursului: 890 EUR + TVA 

Componentele modului  

• Perioada de consolidare şi de recapitulare a materiei studiate în cursurile BZT628 şi BZT629; 

• 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 vă face să înţelegeţi filozofia şi cerinţele examenului; 

• Perioada de activităţi online de pregătre a examenului, care începe imediat dupa şcoala rezidenţială; 

• Examen scris, de trei ore, pe baza unui studiu de caz distribuit din timp studenţilor. 
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Pentru a promova examenul este necesar să obţineţi cel puţin 40 puncte la lucrarea de examen. De ce aveţi 
nevoie ca să studiaţi? 

Aveți nevoie de un computer cu acces la internet pentru accesarea site-ului cursului, unde veți găsi o serie de 
resurse și unde veți putea rezolva diferite exerciții și teste și veți putea comunica și colabora cu tutorul și colegii în 
cadrul unor activități aplicative. 

Certificare în urma finalizării modulului 

Absolvirea cu succes a modulelor BZT628, BZT629 şi BZT690 permite obţinerea Certificatului în Management, 
prestigios program profesional de pregătire în domeniul managementului.  
Evaluarea în cadrul examenului se va face de către o comisie mixtă formată din reprezentanți ai Autorității Naționale 
pentru Calificări și reprezentanți ALP Edu Pro. În urma absolvirii întregului program ”Certificat în Management” 
puteți obține un Certificat de Absolvire pentru specializarea ”Manager (COR 112029)”, recunoscut de către ANC.  

O privire spre viitor 

Programul Certificat în Management este un punct de plecare spre alte programe de studiu, la nivel universitar şi 
postuniversitar ale The Open University Business School. Programul Certificat în Management poate fi văzut ca un 
program pre-MBA sau MBA Prep, deoarece îi ajută pe cursanți să se obișnuiască cu cerințele programului Master in 
Business Administration. Absolvirea Certificatului în Management atestă îndeplinirea criteriilor de admitere în 
programul MBA ale The Open University Business School, din punct de vederea al cunostintelor de management. 

The Open University MBA programme structure 

 
 

Entry requirements: 

• A Bachelor's degree awarded with honours from a recognised UK university or the equivalent PLUS a minimum of three 
years’ experience in a managerial, professional or technical role; 

• A good knowledge of the English Language (to International English Language Test System (IELTS) score of 6.5); 

• If you do not have a bachelor's degree with honours you can still apply for our MBA. We offer an alternative entry route 
onto our MBA programme through our Professional Certificate in Management. 

Stage 1 

MBA stage 1: Management Perspective and Practice (B716) (12 monhs) 
You’ll cover a range of management approaches, knowledge and competences enabling you to develop as a manager and as a leader. You’ll 
improve your awareness of different organisations and the wider global context in which business and management takes place, enhancing 
your ability to plan and implement changes whcih will have a real impact on your organization. 

YEAR 1 

 
 

The Dynamics of Strategy 

(BB835) 
6 months 

Corporate Finance (BB831) 
6 months 

1
st

 elective 
6 months 

 

 
Making a difference:  

project report 

(B839) 
12 months 

2
nd

 elective 

6 months 

3
rd

 elective 
6 months 

Stage 2 

YEAR 2 

YEAR 3 


