LÁMPÁS-tudástár – Vezetői esettanulmányok
Célja:

Gyakorló vezetők „továbbképzése” gyakorlati esettanulmányok csoportos interaktív
feldolgozásával, megvitatásával, személyes vélemény formálásával.

Résztvevők köre és száma:

Olyan vezetők, akik gyakorlati vezetéstechnikai problémákkal találkoznak és win-win
megoldásra törekednek. Előnyben részesülnek azok, akik a Multivezető™ módszertan alapján
tartott kurzuson már vettek részt. A résztvevők száma maximum 15 fő.

Időtartama:

Nyolc óra, egy munkanap, 9-17 óra között.

Időpont:

2019. május 16., csütörtök.

Helyszín:

A Panoráma Panzió konferenciaterme, cím: Székelyudvarhely, Móricz Zsigmond u. 76. szám.
(Megjegyzés: a szervezők fenntartják a helyszínváltoztatás jogát!)

Trénerek:

Ambrus Tibor c. docens, projektmenedzsment szakértő.
Tankó László szervezetfejlesztő, gazdálkodás- és kontrollingszakértő.

Alkalmazott módszertan:

Közös gondolkodással egybekötött gyakorlati tréning. Interaktív, minden résztvevő alkotó
tagja a csapatnak. Kiscsoportos esettanulmányok és feladatmegoldások moderálással.
3-4 fős csoportokban kerülnek feldolgozásra az esettanulmányok (kb. 20 percben), majd az
eredmény nagycsoportos megvitatása, konklúziók levonása (kb. 60 percben).
A gyakorlati megoldások elméleti hátterének megbeszélése.

Szakmai program:

Az 1. sz. melléklet szerint.

Részvételi feltétel:

A 2. sz. melléklet szerinti nyilatkozat/jelentkezési lap kitöltése és beküldése, a részvételi díj
kifizetése legkésőbb 2019. május 3-ig.
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Kapcsolattartó személy:

Balázs Ildikó
Telefonszám: 0740-125 311, e-mail: balazs.ildiko@regaprojekt.ro

Részvételi díj:

Az esettanulmányon való részvétel díja 1500 lej (áfa nélkül). A szakmai képzést a
Multivezető™ hatékonyságnövelő program tudásanyaga adja, ami tartalmazza a Lámpás civil
közösségfejlesztő program keretében az 50% kedvezményt.
Azok részére, akik részt vettek a szintén Lámpás-tudástár keretén belül szervezett Vezetés
felsőfokon és/vagy Projektmenedzsment képzésen, 33% kedvezményt biztosítunk (ebben
az esetben a végső részvételi díj sikeres munka esetében 1000 lej).

Befizetési határidő:
2019. május 3.

Befizetési adatok:

SC. COGITO SRL
C.I.F.: RO 14407455
Nr. înreg.: J/19/18/2002
Odorheiu Secuiesc, Str. Tompa László nr. 55
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1. számú melléklet

Szakmai program

Feldolgozandó esettanulmányok:
Délelőtt (9-13 óra között):
• A vezetői szerepjátszás elméleti megközelítése
• Adatszolgáltatási esettanulmány (mit tegyünk, ha késik egy adat/jelentés stb.)
• Bérezési esettanulmány (bérezési problémák megoldása)
• Bizalomvesztés (vezetői és munkatársak közötti kompetencia feldolgozása)
• Bónusz (az ösztönző rendszer problémái)
Délben, ebédszünetben (13-14 óra között):
• Ferenc József 1896. évi budapesti látogatása
Délután (14-17 óra között):
• Felvételi esettanulmány (hogyan válasszak ki jó munkaerőt?)
• Technológia (technológiai problémák kezelése)
• Létszámhiány (hogyan lehet optimálisan kezelni a létszámhiányt?)
• Vezetői döntés kritikus helyzetben (komplex vezetői döntések meghozatala
munkatárssal való probléma esetén)
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2. számú melléklet

Vezetői esettanulmányok
Jelentkezési lap
Név: ____________________________________________________________
E-mail: __________________________________________________________
Telefonszám: _____________________________________________________
Cég (név, székhely): ________________________________________________
Lévén, hogy az esettanulmányok és a feladatok feldolgozása 3-4 fős
csoportokban történik, minden résztvevő fontos tagja a csapatnak, tehát mind
az egyéni, mind pedig a csapatmunka során lényeges a folyamatos jelenlét és
munka.
A jelentkezési lap kitöltésével a jelentkező vállalja, hogy a programban
részletezett időpontban megjelenik a képzésen és aktívan részt vesz a közös
munkában.
Ugyanakkor a jelentkező elfogadja, hogy az általa megadott adatokat a
Rega Egyesület szakmai műhelye, a Lámpás Társaság a saját céljaira
felhasználja.
2019. ________________
A jelentkező aláírása: __________________
4

