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LEADERSHIP 360°

este singurul program complet şi
integrat din România care dezvoltă cel
puţin 10 competenţe necesare unui lider
de succes. De 15 ani, programul
transformă liderii în cea mai bună
versiune a lor.

30 Martie – 20 Iulie 2021
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CUI SE ADRESEAZĂ

programul

• Managerilor de top sau de mijloc

• Team liderilor, coordonatorilor de proiecte

• Antreprenorilor

• Liber profesioniştilor (medici, avocaţi, 
contabili)

• Angajaţilor cu potenţial crescut

• Oricărei persoane cu rol de lider

COMPETENŢE DE LEADERSHIP 

dezvoltate în program

• Gândirea strategică

• Adaptarea stilului de leadership la situaţie/persoană

• Abilitatea de comunicare şi influenţare

• Gestionarea timpului

• Talentul de a relaţiona armonios

• Capacitatea de a motiva echipa

• Abilitatea de a delega sarcinile in mod eficient

• Dezvoltarea echipei prin coaching si mentoring

• Inteligenţa emoţională

• Construirea unei echipe performante

• Adaptarea la schimbare şi gestionarea rezistenţei la 
schimbare
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BENEFICII

Folosește un instrumentar divers de autocunoaștere, 
cele mai importante metodologii fiind: Hogan EQ 
Assesment, PAEI, Cele 4 valori, Adizes®;

Îi ghidează pe participanți într-un proces de dezvoltare
personală, la care vor apela pe tot parcursul vieții, 
pentru ei personal și pentru persoane pe care le 
consideră semnificative. Aceasta se realizează cu 
ajutorul planului personal de dezvoltare individuala, 
asistat de către trainer, pe baza setului de competente
identificat în evaluarea Hogan EQ;

Este organizat într-o atmosferă destinsă, interactivă, în
care caracterul practic și deschis al dezbaterilor este
încurajat de moderatori cu experiență de business, 
training, coaching, management.
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TESTIMONIALE

Cursul acesta a fost o revelaţie pentru
mine. M-a ajutat în primul rând să mă
cunosc mai bine, să-mi clarific ce vreau
şi cum vreau să fac lucrurile la serviciu şi
în viaţă. Sunt convinsă că vor exista
repercusiuni în bine şi pentru echipa
mea. Mulţumesc!

Codruţa Popescu
Business Development Manager
Go Travel

Oamenii intalniti (profesori si
colegi) absolut minunati! Inveti ca 
e ok sa fim diferiti, ca trebuie sa
incerci sa schimbi comportamente
si nu personalitea sau atitudinea
celor din jur. 

Elena Nedelcu, 
Chief Accountant - SAI 
Raiffeisen Asset Management SA

Printre companiile participante la ediţiile anterioare: Accenture, Alstom, Arctic, Agricover, Bancpost, BCR, Berlin Chemie, Catena, Enel, Ericsson, Fildas, 
Gameloft, GfK, Honeywell, Ivatherm, JTI, Renault, Siemens, L’Oréal, Libra Bank, McDonald’s, Media Pro Studios, Millward Brown, NN Asigurări, Noerr, 
Orange, Praktiker, Rompetrol, Unicredit, Vodafone, Wipro.

Am venit la acest curs animată de 
dorința de a-mi reconfirma
competențele de lider. Surpriza mare 
a venit din faptul că am primit mult
mai mult de atat. Mi-am mărit grupul
de prieteni și m-am ales cu o 
grămadă de evaluări a propriei
persoane. Această evaluare realizată
cu ajutorul profesorilor de la EXEC-
EDU m-a făcut să mă deschid mai
tare către oameni acceptând faptul
că avem nevoie de o continuă
dezvoltare chiar dacă aceasta
înseamnăinvestiție financiară, ea
este făcută pe termen lung. Progresul
fiecăruia din noi poate fi evaluat
doar atunci când poate fi masurat în
mod constant.

Adriana Frățilă,
Garanti Credite de consum,
Regional Manager

Cursul m-a ajutat foarte mult, 
m-a ajutat să mă cunosc mai 
bine și să-mi accept limitele, 
m-a responsabilizat.
Gestionez mai bine emoțiile, 
sunt mai eficientă și setată
către obiective.

Luminita Tocitu 
Online & Customer Service 
Manager 
Fan Curier
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PLAN DE DEZVOLTARE INDIVIDUALĂ,

asistat de coordonatorul
programului

Pe parcursul programului, în urma unei evaluări individuale, 
vei face primii paşi către schimbare, dezvoltând un anumit
set de competențe. Acest lucru presupune introspecţie şi
analiza atentă a punctelor forte şi a zonelor de
perfectionare, dar şi a felului în care eşti perceput de ceilalţi. 
La finalul programului, vei realiza o prezentare prin care vei
arăta cum ai implementat schimbarea, utilizând obiective
măsurabile şi acţiuni concrete. În acest fel, după cum afirmă
absolvenţii nostri, transformarea este profundă şi de durată, 
iar programul are un impact major asupra dezvoltării
individuale.

Simona Podgoreanu
coordonator curs
trainer, coach, expert HR și
lider de echipe de peste 15 ani

Prof. Dr.
Lavinia
Raşcă

Simona
Podgoreanu

(coordonator curs)

Monica
Minoiu
EMBA

Oana
Scarlat

ECHIPA DE EXPERȚI
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CERTIFICAT FINAL

În urma absolvirii programului, vei primi
un certificat EXEC-EDU, recunoscut în
comunitatea de afaceri din România.

INVESTIŢIE

Cursuri:  990 EUR + TVA
Hogan EQ Assessment: 85 Euro + TVA / 
persoană
Plan de dezvoltare asistat de trainer : 150 
EUR + TVA / persoană

Early booking discount: 10% pentru înscriere 
și plată până pe 1 martie 2021

➢Dacă participi împreună cu un coleg sau
prieten, primeşti un discount de 10%
➢Dacă eşti abosolvent al altor programe
EXEC-EDU, te rog să ne contactezi pentru o
ofertă personalizată

PERIOADA DE DESFĂŞURARE

30 Martie – 20 Iulie 2021

➢CURSURI: marţea, în intervalul orar 
17.00 - 20.00,
online, pe platforma Zoom


