Program e-Learning

Programul e-Learning de educaţie managerială şi consultanţă
Perioada: februarie 2012 – octombrie 2012
• Durata: 9 luni
• Module de curs:
 Management Financiar
 IT&C
 Marketing şi Promovare
 Management Turistic (inclusiv Plan de afacere şi Cerere de finanțare)
• Pregătire în format tradiţional în cadrul seminariilor de 2 zile (1 seminar/ Regiune): februarie 2012
• Absolvire prin promovarea de teste online şi realizarea proiectului aplicativ: octombrie 2012
Instrument utilizat: Platforma e-Learning prin accesarea site-ului http://www.intreprinzatorturism.ro

Instruire teoretică şi practică
• Parcurgerea online a 8 pachete de curs
 fiecare pachet de curs include unul sau mai multe momente din fiecare disciplină
de studiu
• Parcurgerea şi promovarea a 3 sesiuni de evaluare*
 2 sesiuni de evaluare intermediară
 1 sesiune de evaluare finală
• Absolvirea sesiunii de instruire se realizează prin promovarea
testelor online şi realizarea unui proiect aplicativ

* fiecare sesiune de evaluare este alcatuită din patru teste

1.1 Management Turistic
Bazele Managementului Turistic
1. Turismul – concepte de bază
2. Tipologia activităţilor în turism
3. Legislaţia aferentă activităţii de turism din România
4. Comunicarea în cadrul pensiunilor
5. Organizarea activităţii în cadrul pensiunilor
6. Crearea, dezvoltarea şi urmărirea programelor turistice
7. Parteneriate şi reţele
8. Etica în turism
Cursul este dinamic, iar structura sa este baza pe cât mai multe exemple concrete. Spre
deosebire de cursurile academice, acest program folosește un limbaj accesibil și simplu.
folosind un limbaj deschis, renunţând în mare parte la limbajul ştiinţific, care este caracteristic

1.1 Management Turistic
Bazele Managementului Turistic
Modulul este adresat atât celor care sunt deja parte implicată activ într-o activitate turistică, cât
şi celor care îşi propun să demareze o activitate de acest gen în viitor. În vederea facilitării
înţelegerii procesului de management turistic se prezintă şi informaţii de bază din turism.

Partea teoretică

Partea practică
în principal
comunicarea din
pensiune pe
diferite planuri

Cunoştinţe de bază
pentru abordarea
diferitelor situaţii
apărute pe parcursul
desfăşurării activităţii

1.1 Management Turistic
Bazele Managementului Turistic
Pe larg, se abordează modul în care se realizează organizarea activităţii la nivelul
pensiunilor:
• amenajare
• aprovizionare
• siguranţă
• oferirea de servicii de calitate, etc.
Se pune accent şi pe:
• programele turistice. Fiecare manager de pensiune are obligaţia de a şti cum anume se
creează şi implementează un asemenea pachet.
• colaborarea pensiunilor cu alte asociaţii, cu autorităţile sau cu birourile de turism din
ţară şi străinătate (pentru aceasta, se impune o anumită etică în relaţiile cu turiştii şi
partenerii, care ar trebui generalizată pentru toţi cei care lucrează în turism).

1.2 Management Turistic
Plan de Afacere şi Cerere de Finanţare
1. Principii de bază
2. Spune-ţi povestea
3. Adunarea de informaţii
4. Previzionarea
5. Analiza financiară
6. Strategia şi planul tactic
7. Ce urmează
8. Accesarea fondurilor nerambursabile
9. Cererea de finanţare
10. Depunerea şi selecţia proiectelor

1.2 Management Turistic
Plan de Afacere şi Cerere de Finanţare
Într-o lume a schimbării rapide şi a competiţiei, secretul succesului in afaceri este
îmbunătăţirea continuă în orice arie a afacerii şi a vieţii personale.

• treapta cea mai importantă în a demara o afacere sau a o extinde este realizarea unui plan
de afaceri.
Modulul îşi propune să:
• prezinte principiile care stau la baza întocmirii unui plan de afaceri sau a unei cereri de
finanţare
• pregătească cursanţii pentru a dobândi abilităţile necesare în vederea pregătirii, realizării şi
implementării unui plan de afaceri – cereri de finanţare.

1.2 Management Turistic
Plan de Afacere şi Cerere de Finanţare

Ce este un Plan de Afaceri?

• este documentul cel mai important în administrarea unei afaceri. Orice afacere trebuie să
aibă un plan de creştere. Creşterea trebuie să fie obiectivul tuturor activităţilor.
• scopul acestuia este: de a previziona, de a aloca resurse, de a analiza punctele cheie şi de a
te pregăti pentru eventualele oportunităţi sau probleme.
• trebuie să fie simplu, exact, realist şi complet, altfel va fi dificil de implementat

1.2 Management Turistic
Plan de Afacere şi Cerere de Finanţare
• Utilitatea planului de afaceri este
 internă (ca instrument de lucru al managerilor în orientarea afacerii)
 externă (pentru obţinerea unei finanţări sau realizarea unei vânzări).
Un plan de afaceri bun necesită timp: între 200 şi 400 de ore de muncă, în funcţie de natura
afacerii şi necesarul de date.

Plan de afaceri

Întreprinzător

Finanţatori
Investitori

1.2 Management Turistic
Plan de Afacere şi Cerere de Finanţare
Cererea de finanţare reprezintă primul document, care trebuie completat de către solicitant în
vederea obţinerii de finanţări naţionale sau internaţionale.

Etapele realizării cererii de finanţare sunt:
 Descrierea proiectului
 Managementul proiectului
 Obiective generale şi specifice, Activităţi şi grafic GANTT
 Indicatorii de rezultat – cantitativi şi calitativi
 Măsuri orizontale: mediu, nediscriminare, social
 Bugetul şi planul de finanţare

2. Management Financiar - Cuprins
1. Management financiar în turism
- introducere
- finanţe în turism
2. Maximizarea profiturilor
- managementul veniturilor
- managementul cheltuielilor
3. Management financiar intern
- numerar, stocuri, consumuri, personal
4. Finanţarea activităţii curente şi a dezvoltării
- valoarea actualizată netă
- rata internă de rentabilitate
- proiecţii financiare
5. Studiu de caz

2. Management Financiar - Descriere
Pentru un antreprenor în turism este foarte important că aduce pe piaţă un serviciu, că este
propriul stăpân, că poate clădi o afacere, că are libertatea de decizie. Răsplata financiară
poate fi, cel puţin în anumite momente, o chestiune secundară.
Însă pentru firmă banii sunt principala resursă – cu bani se pot cumpăra materii prime.
Scopul Managementului Financiar este de a atrage bani ieftini şi ai cheltui cu maxim de
eficienţă.

Eficienţă = VENIT > CHELTUIELI

2. Management Financiar - Descriere
Stăpânirea unui limbaj financiar ajută în relaţia cu finanţatorii, în special cu băncile.
Învăţarea noţiunilor
financiare de bază

O mai bună
înţelegere a
afacerii

Dezvoltarea
firmei/afacerii

Acesta este un curs practic, care nu pune accentul pe contabilitate sau pe calcularea de raţii
financiare complexe, ci este explicat în termeni cât se poate de simpli şi care se concentrează
în principal pe aspecte de management şi numai după aceea pe cifre.
Este un curs alcătuit de către practicieni pentru practicieni.

2. Management Financiar - Descriere
Managementul financiar nu este similar cu contabilitatea, deşi în bună parte foloseşte
aceleaşi noţiuni şi preia informaţii din aceeaşi sursă. Contabilitatea se desfăşoară conform unor
norme generale, a unor standarde contabile stabilite prin lege, şi are scopul înregistrării corecte
a valorilor existente într-o entitate economică, atât pentru uzul managerilor şi proprietarilor
afacerii respective, cât, mai ales, pentru a permite administraţiei financiare să încaseze
impozite şi taxe.
Managementul financiar se foloseşte de informaţii din contabilitate pentru a analiza
situaţia curentă în scopul de a lua decizii referitoare la viitorul afacerii. Contabilitatea este
orientată spre trecut, înregistrând conform unor norme stabilite de către organele statului datele
financiare aferente activităţilor economice trecute, pe când managementul financiar priveşte
către viitor, în scopul determinării deciziilor optime de afaceri.

3. Marketing şi Promovare - Cuprins
1. Marketingul produselor, serviciilor şi destinaţiilor turistice
2. Mediul de marketing al afacerilor în turism
3. Piaţa produselor, serviciilor şi destinaţiilor turistice
4. Cercetarea pieţei şi a consumatorului de produse, servicii şi destinaţii turistice
5. Strategia de marketing pe piaţa produselor, serviciilor şi destinaţiilor turistice
6. Produse, servicii şi destinaţii turistice – conţinut şi dezvoltare
7. Preţuri şi tarife ale produselor, serviciilor şi destinaţiilor turistice
8. Canale de marketing pentru furnizarea produselor, serviciilor şi destinaţiilor turistice
9. Comunicarea de marketing pe piaţa produselor, serviciilor şi destinaţiilor turistice
10. Publicitatea produselor, serviciilor şi destinaţiilor turistice
11. Promovarea vânzărilor produselor, serviciilor şi destinaţiilor turistice
12. Brandingul produselor, serviciilor şi destinaţiilor turistice
13. Comunicarea prin eveniment pe piaţa produselor, serviciilor şi destinaţiilor turistice
14. Marketing direct pe piaţa produselor, serviciilor şi destinaţiilor turistice
15. Marketing online pe piaţa produselor, serviciilor şi destinaţiilor turistice

3. Marketing şi Promovare - Descriere

Clientul are întotdeauna dreptate şi fără clienţi nu există afaceri: două afirmaţii
consacrate, ridicate la rang de adevăr de experienţele tuturor celor care au deschis şi dezvoltat
o afacere, indiferent de domeniu. Clientul este elementul de referinţă al afacerilor de succes şi
tot clientul este centrul marketingului: succesul în afaceri este greu de obţinut în absenţa
marketingului.
Organizaţiile de succes studiază piaţa, consumatorul şi nevoile acestuia, valorifică oportunităţile
de afaceri existente şi răspund contextului de marketing şi de afaceri existent printr-o
combinaţie de produse şi servicii, preţuri şi tarife, canale de marketing şi mesaje menite să
satisfacă nevoile şi aşteptările consumatorilor şi să permită atingerea obiectivelor de afaceri
urmărite, totul într-o manieră profitabilă.

3. Marketing şi Promovare - Descriere
Calitatea foarte bună a produselor şi serviciilor, preţurile sau tarifele absolut rezonabile ale
acestora şi uşurinţa cu care le pot găsi şi cumpăra consumatorii nu înseamnă prea mult pentru
afacerile organizaţiei dacă clienții nu cunosc şi nu apreciază oferta sa.
Promovarea atrage atenţia consumatorilor, le trezeşte interesul, le stimulează dorinţa şi îi
determină să cumpere produsele, serviciile şi mărcile organizaţiei.

4. IT&C - Cuprins

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Microsoft Windows 7
Aparatură conexă
Microsoft Word
Microsoft Excel
Microsoft Powerpoint
Comunicare online. E-mail
Comunicare online. Blog. Motoare de căutare. Messenger. Skype
Creare şi administrare site-uri simple: Joomla

4. IT&C - Descriere
Clientul este dispus să aleagă de cele mai multe ori acel produs cu care poate relaţiona
comod şi rapid.

Acest fapt este realizabil prin utilizarea şi stăpânirea unor mijloace de comunicare electronică
devenite standard în ultimul deceniu:
• redactarea şi formatarea unor documente electronice
• stăpânirea comunicării prin poşta electronică
• păstrarea unei evidenţe electronice a documentelor, cheltuielilor şi produselor cu care
interacţionează,
• căutarea rapidă a răspunsurilor necesare interogărilor multiple ale clienţilor
• prezentarea publică a ofertei (prin intermediul paginilor internet)
Toate aceste lucruri contribuie esenţial la optimizarea timpului de atragere a clienţilor noi şi
implicit a profitului.

SUCCESUL într-o acţiune depinde de mulţi factori, dar cel puţin doi sunt fundamentali:
- oportunitatea oferită de mediu pentru acea acţiune,
- competenţa noastră de a o realiza.

SUCCES = OPORTUNITATE x COMPETENTA
OPORTUNITATE

O1/O3

1

„Învaţă să asculţi. O oportunitate de afacere
poate bate la uşa ta foarte, foarte încet.”
Frank Tyger
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S2 : PROFIT =2,5 MIL.$
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PREVEDEREA

De când ne naştem şi până
murim, aplicăm foarte adesea, fără
să ştim, intuitiv (mai bine sau mai
rău), concepte de MANAGEMENT,
deoarece:
• prevedem
• organizăm
• coordonăm
• controlăm

Stabilirea obiectivelor şi
a căilor de realizare a lor
Implică:
· prognoza
· orientarea strategică
· planificarea

P
I
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Ţ
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ORGANIZAREA
Alocarea şi repartizarea
resurselor în spaţiu şi
timp
CONTROLUL
MANAGERIAL
COORDONAREA
Armonizarea deciziilor şi
acţiunilor

COMANDA
Influenţarea şi motivarea
personalului

PROCES PRODUCTIV

Evaluarea
rezultatelor,
identificarea
şi eliminarea
abaterilor

P
I
A
Ţ
A

Oriunde şi oricând existenţa/activitatea noastră depinde de două preocupări umane fundamentale
şi determinante pentru nivelul nostru de dezvoltare:
RESURSELE şi MANAGEMENTUL
Amândouă încearcă să găsească răspunsuri la întrebările
CE? CINE? CUM? CÂND? UNDE?
Astăzi, a face management este o profesie ce are un suport ştiinţific, bine definit şi structurat.
Deci, este mai bine să am un minimum de cunoştinţe decât să o fac intuitiv!
Practicat intuitiv, managementul ne poate aduce uneori (în funcţie de talent) succes, dar în mod
sigur numai pe termen scurt. Pe termen lung ne trebuie o STRATEGIE:
- unde ne aflăm?
- de ce ne aflăm aici?
- unde vrem să ajungem ?
- cum putem ajunge acolo ?

Platforma e-Learning
– este o aplicaţie modernă de instruire şi gestiune a conţinutului multimedia educaţional
– oferă facilităţi de gestionare şi prezentare de diferite tipuri de conţinut educaţional
(materiale interactive multimedia, exerciţii, simulări şi/sau teste)
– este o platformă utilizată de peste 3 milioane de persoane
– vor fi instruiţi peste 500 manageri,
actuali sau viitori întreprinzători în turism
– Acces spre platforma: meniul eLearning de pe site-ul proiectului
www.intreprinzatorturism.ro,

Beneficii e-Learning
– Studiu în ritmul propriu al cursantului
– Autoevaluare continua
– Stimularea creativităţii şi competiţiei, a lucrului individual şi în echipă
– Trecerea de la învăţarea bazată pe memorarea mecanică a informaţiei la învăţarea
bazată pe experiment, pe descoperire
– Posibilitatea de accesare a cursurilor simultan de mai mulţi utilizatori prin intermediul
internetului, aflaţi pe o mare arie geografică
– Planificarea eficientă a resurselor (profesori, timp parcurgere curs, etc)
– Sprijinirea procesului didactic prin mijloace informatice moderne
– Monitorizarea procesului de instruire şi a rezultatelor obţinute de cursanţi, atât pe durata
desfăşurării cursurilor cât şi după aceea

Prezentare vizuală platformă e-Learning

eLisal = LMS+LCMS (instrument de management şi instruire online la distanţă)
LMS - Learning Management System / LCMS - Learning Content Management System

Managementul conţinutului
•

În cadrul ariei dintr-un curs
– Acces controlat la materialele educaţionale
– Acordarea de privilegii pe directoare şi fişiere
– Creare, încărcare, editare şi/sau ştergere conţinut multimedia educaţional
– Crearea propriilor lecţii, teste sau fişiere html

Mediu colaborativ – mesagerie

Mediu colaborativ - forum

Managementul sesiunilor de instruire

Managementul utilizatorilor
Adăugarea unui utilizator este facilă şi uşoară

Rapoarte – reprezentare grafică
•

Generare de rapoarte diverse şi complexe pe fiecare utilizator sau pe fiecare curs

Vă mulţumesc!

