Despre Curs

Istoricul Cursului
Lansat în Martie 2013, Cursul de Management Strategic și Certificare în Balanced Scorecard a avut până
acum 11 sesiuni publice sau in-house, la care au participat 180 de cursanţi. Actualizată continuu, Curricula
Cursului reflectă fidel nivelul cel mai avansat al celor mai noi practici și instrumente de lucru care au fost
adoptate în cadrul framework-ului pe care este bazat.
Baza de construcţie a Cursului o reprezintă conţinutul și baremul de certificare al cursului de certificare
organizat de Palladium Group, începînd din anul 2008 (Palladium Kaplan-Norton BSC Certification).

Conţinutul Cursului nu reprezintă însă o traducere în limba Română a acestuia, întreg conţinutul Curriculei
noastre fiind re-construit integral, păstrând doar structura, formatul și stilul cursului de certificare al
Palladium Group.
Diploma de ”Expert Certificat în Balanced Scorecard”, primită de cursanţii care trec cu succes Examenul de
Certificare, este emisă bi-lingv (Română și Engleză), fiind însoţită de Anexa care detaliază, în ambele limbi,
conţinutul secţiunilor studiate și punctajul obţinut de cursant la Examen, pentru fiecare secţiune în parte.

Livrarea Cursului
Cursul a fost pus la punct în perioada 2013-2017 de către Mihai Ionescu, care asigură atât
asistenţa necesară Lectorilor ALP Edu Pro, pe parcursul sesiunilor cursului, cât și
actualizarea trimestrială a curriculei acestuia. Mihai Ionescu s-a specializat din anul
2008 în Sistemul de Management Strategic bazat pe Kaplan-Norton BSC Framework,
devenind Kaplan-Norton BSC Certified în anul 2009.
Lectorii cursului sunt Experţi Certificaţi în Balanced Scorecard, dobândind un nivel înalt de cunoaștere a
curriculei cursului, dublată de propria experienţă practică de aplicare a cunoștinţelor din tematica
cursului.
Începând din Septembrie 2017, ALP Edu Pro livrează în regim de exclusivitate în România Cursul de
Management Strategic și Certificare în BSC, ca o bună completare a portofoliului propriu de cursuri și a
programului sub licenta The Open University, pe care îl administrează în România.
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