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CURS 

  

 “Leadership" 

 

 

Despre noi: 
Focus Training este un partener de încredere în domeniul formării profesionale, 

capabil să înțeleagă și să ofere cele mai rapide și bune soluții de training, adaptate 

nevoilor dumneavoastră de formare. Organizăm, la nivel național, cursuri, seminarii 

și conferințe dedicate dezvoltării personale și profesionale. Avem o bogată experiență 

în acest domeniu și punem accent, de fiecare dată, pe calitate și performanță. Traineri 

de top, tematici de actualitate, soluții practice, locații atent selectate, prețuri corecte, 

atmosferă profesionistă, prietenoasă și deschisă, acestea sunt doar câteva dintre 

avantajele participării la evenimentele noastre.  

 

 

Tematica propusă: 

I. Noțiuni de bază în leadership: 

1. Management versus leadership: asemănări și deosebiri. 

2. Caracteristici, abilități, trăsături ale liderilor. 

3. Tipuri de lideri și de leadership. 

4. Munca în echipă și rolul liderului pentru creșterea performanțelor echipei. 

*Aplicații practice și studii de caz. 

 

II.  Cultura organizațională și leadership-ul: 

1. Cultura organizațională: elemente definitorii și caracteristici de bază.  

2. Forme de cultură organizațională. 

3. Forme de manifestare a puterii manageriale și influențele asupra formei de 

leadership. 

4. Stiluri de leadership - avantaje și dezavantaje pentru cei implicați în procesele 

manageriale. 

5. Leadership tranzacțional versus leadership transformațional. 

*Aplicații practice și studii de caz. 

 



 

Page 2 of 2 

 

III.  Rolul liderului în formarea echipei de înaltă performanță: 

1. Modele și factori motivaționali. 

2. Tipuri de structuri organizaționale - influențe asupra leadership-ului. 

3. Modelul echipei de înaltă performanță. 

4. Rolurile în cadrul echipei. 

5. Managementul contractul psihologic. 

* Aplicații practice și studii de caz. 

 

 

IV. Leadership - impactul unei eficiente comunicări și al managementului 

personal:  

1. Comunicarea și feedback-ul: aspecte esențiale de leadership. 

2. Autocunoașterea - rol esențial într-un leadership eficient. 

3. Managementul conflictelor.  

4. Maștile cotidiene  - beneficii și costuri în procesul de comunicare și leadership 

organizațional. 

*Aplicații practice și studii de caz. 

 

 
*Tematica se poate adapta nevoilor de formare profesională. 

**Achiziția se poate face și din catalogul electronic SEAP - SICAP. 

***Cursul se poate organiza la sediul beneficiarului, într-o altă locație sau online. 

 

 

Pentru detalii și oferta personalizată ne puteți contacta la numărul de telefon 

0762.278.969 sau la adresa de e-mail training@focus-training.ro. 

 

Vă stăm la dispoziție pentru a vă oferi tot suportul necesar organizării, în cele mai 

bune condiții, a sesiunilor de instruire. 

 

 

Cu stimă,         

Constantin Cosmin                                                                                                    

0762.278.969                                                                          
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