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Articol:  

Surfing pe timp 

 

De ce ALP Edu Pro? De ce cursurile sub licenta The Open University? 

 

Pentru ca, in primul rând, suferim de lipsa timpului. Totul se intâmpla tot mai repede, toate request-urile au 

ca deadline, ieri daca se poate.  

 

Ce n-am facut noi la scoala? Printre altele, n-am invatat sa “calcam” timpul. Pentru aceasta, metodologia The 

Open University ne pune la dispozitie instrumente practice, simple, in asa fel incât, incadrarea in timp sa fie ca 

“jocul cu margelele de sticla”.  

 

Cine vine la cursuri? 

De obicei, cei carora le pasa. Le pasa sa fie mai buni, mai performanti. Au simtul valorii in general si au un simt 

al valorii personale. Pentru unii dintre ei, o incadrare brutala in timp ar putea sa fie un tratament invaziv care 

sa nu dea rezultate. 

Sa va spun un secret: e total neinvaziv. Se pliaza pe personalitatea fiecaruia.  

 

Managementul timpului e bonusul pe care-l primesti la cursurile sub licenta The Open University. Dar e un 

management al timpului practic, aplicat pe o perioada de 6 luni, adica mai multe cicluri de câte 21 zile (câte 

spun psihologii ca este necesar sa incorporezi un obicei nou). 

 

In rest, avem cursul “Oameni si Organizatii”, curs care iti arata ce instrumente manageriale ai in tolba, când, 

dar mai ales cum le folosesti, in asa fel incât tu, ca manager, ca leader, sa performezi mai bine, sa fii perceput 

mai bine.  

Te ajuta sa “SMART-uiesti” obiectivele.  

Calitatea este de baza in relatia cu oamenii din echipa. Doar ca fiecare percepe calitatea diferit.  

Inveti sa faci diferenta intre a auzi si a intelege, fara sa ti se ridice tensiunea.  

 

Diferenta intre forma si fond este definitorie pentru a performa. Fondul e legat de management, forma e 

legata de leadership. Si ti le le insusesti fara sa depui un efort prea mare.  

 

Cursul de “Marketing si Finante” te duce in zona de precizie manageriala – tot ce tine de indicatori financiari. 

Fondul, intotdeauna se leaga de performanta financiara. In acelasi timp, iti da o noua metoda de abordare a 

colegilor – clientii interni => reaseaza relatiile de colaborare si coordonare tranzactional, ceea ce nu-i rau. 

 

A. Jain a spus ca „Managementul de proiect este arta si stiinta de transforma o viziune in realitate.” 

Pleacând de la citatul de mai sus, cursul „Management de Proiect”, sub licenta The Open University, este 

construit cu preponderenta in jurul aplicatiilor practice, si fixeaza principalele concepte si modul de 

transpunere in practica precum si modul de utilizare imediata in gestionarea unui proiect. Cursul se 

adreseaza oricarei persoane implicate in proiecte, celor care lucreaza deja in domeniul Managementului de 

Proiect, dar care doresc sa isi imbunatateasca nivelul cunostintelor, fie ca lucreaza in firme românesti sau 

internationale, in firme de stat sau in orice domeniu al administratiei de stat sau locale, atât celor ce lucreaza 

in domeniul afacerilor cât si celor ce activeaza domeniile ingineresti. 

 

De ce ALP Edu Pro? De ce cursurile sub licenta The Open University? 

 

Pentru ca timpul este singura resursa pe care n-ai cum sa o inlocuiesti si pentru ca in 6 luni cât tine un curs, 

poti face surfing pe timp. 

 


