
4 luni, 8 weekenduri
1 comunitate de profesioniști alături de care să te dezvolți
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     De la arbori decizionali rapizi la creştere 
prin inovare, de la storytelling la coaliţii de 
schimbare, esenţa managementului 
modern poate fi asimilată accelerat prin 
Programul de Fast Track Management. Iar 
calitatea umană pe care o asigurăm prin 
interviuri atente în fiecare cohortă asigură 
participanţilor nu doar networking de 
business, dar şi şansa sudării unor 
prietenii de durată.

- Radu Atanasiu
Associate Dean for Academic Affairs, BISM

     Să cunosc BISM a fost una dintre cea 
mai cu sens și inspirațională experiență 
din viața mea. Toate cursurile mi-au oferit 
claritate, cunoștințe, încredere și curajul 
să gândesc la o scară mai mare.

- Codruța Popescu
Deputy Managing Director, Go Travel, 
Absolventă FTMP10 

DESPRE PROGRAM
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Fast Track Management Program este programul de mini MBA de la Bucharest International 
School of Management – BISM (fosta MSM România). Este adresat managerilor, intraprenori sau 
antreprenori, care vor să-și îmbogățească abilitățile și cunoștințele despre funcțiunile 
principale dintr-o companie.

Fie că ai avut sau nu pregătire formală de manager, programul va oferi informațiile necesare 
pentru a conduce mai bine echipe şi proiecte. 

•  Descoperi informații actualizate, sintetizate la esență, astfel încât să optimizezi timpul 
petrecut în clasă

•  Înveți de la profesioniști cu experiență, aceiași profesori ca în programul de MBA, care 
au zeci de ani experiență în pregătirea managerilor și implementarea conceptelor       
predate

•  Te conectezi la o rețea de peste 400 de profesioniști, care vor deveni viitori parteneri, 
colaboratori sau investitori



DE CE FAST TRACK MANAGEMENT PROGRAM
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Ce e ca în programul de MBA Ce nu e ca în programul de MBA

Cursurile au loc în week-end, o dată la 
2 săptămâni

Profesorii sunt aceiași

Curricula este bazată pe structura de 
la MBA

Devii parte din aceeași comunitate de 
alumni

Programul se desfășoară pe 4 luni, în 
loc de 2 ani

Curricula este condensată și la un nivel 
de detaliu mai scăzut decât la MBA

Spre deosebire de MBA, nu există 
proiecte sau “teme”, bazându-se pe 
interacțiunea din clasă

Nu oferă o diplomă finală acreditată

        Vrei să faci un MBA, dar…

…durează prea mult? Efortul este prea mare? Sunt prea multe materii de care nu ești interesat? Ai familie 
și copii mici și nu ai suficient timp pentru proiecte individuale? Este prea costisitor pentru bugetul 
acutal? Dacă ești într-una din situațiile astea sau pur și simplu vrei să urmezi un program de executive 
education într-un mod condensat și eficient, următorul text este pentru tine.

Fast Track Management Program este un produs proiectat exact acelei nevoi de a 
primi informația esențială pentru un manager într-un mod eficient și economic. 
Am redus programul de MBA la esență. Ne-am întrebat “dacă ești un manager în 
România acum, nu ai avut pregătire managerială sau economică, dar vrei să 
înțelegi bazele, ce ar trebui neapărat să știi?”.

Am dezvoltat Fast Track Management Program, un program de esență tare. 
Profesorii sunt cei mai buni din programul de MBA, dar și alți profesioniști, pregătiți 
pentru o abordare pragmatică și aplicată. Ei îți pot fi ghizi, oferind sfaturi relevante 
și personalizate, chiar și în afara relației academice.
Acest program te va duce la nivelul următor.

- Adrian Stanciu
Associate Dean for Knowledge & Leadership, BISM



CURSURI
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     Fast Track Management Program de la BISM este un program bine definit, care combină un 
curriculum condensat de MBA cu un efort moderat, o durată rezonabilă și costuri accesibile 
pentru participanți. Căutam un framework care să contribuie la un kick start pentru mine 
(atât personal, cât și profesional) și n-am fost dezamăgit! Toți profesorii au experiență vastă 
în business și învățarea este foarte practică.

- Robert Nagy
Director Financiar, EOS KSI România, Absolvent FTMP10 

Programul are 2 date de începere pe an, în primăvară și toamnă. 

Financial Intelligence

Financial Strategy

Marketing Essentials

Leading People & Organizations

cu Joy Chan

cu Florin Ilie

cu Mihai Bonca

cu Adrian Stanciu

Thinking and Deciding for business

Leading High-Performing Teams

Managing Growth through Innovation

cu Radu Atanasiu

cu Cosmin Alexandru

cu Sergiu Neguț

Strategic Foresight: Trends Scanning and
Scenario Planning cu Diana Stafie



TAXE ȘI ADMITERE

€4,250 O persoană

€4,000 Per persoană – Discounturi de grup pentru 2 sau 3 persoane
(colegi sau prieteni)

Per persoană – Discounturi de grup pentru 4 persoane sau mai multe
(colegi sau prieteni)€3,750

Taxa poate fi plătită integral sau în rate. Cursurile au loc în format fizic, la sediul BISM – Bd Dacia, 
nr 99, etaj 3, București.

Procesul de admitere include doar un interviu cu un reprezentant al școlii pentru a discuta 
motivația ta și potrivirea cu programul, în care este nevoie și de un CV. 

      Nu e doar despre schimbările imediate, ci simt cu putere că această școală m-a făcut o 
persoană mai bună, prin abordarea factorilor umani și emoționali din activitățile mele de zi cu zi. A 
fost o călătorie de descoperire, combinată cu nenumărați ani de experiență de business reală pe 
care mi-au oferit-o profesorii.

- Florin Bombeanu
Senior Manager @ Deloitte
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ÎNTREBĂRI FRECVENTE

         Când au loc cursurile?

Ne întâlnim la sediul BISM, din Bd Dacia, nr 99, etaj 3, București, vinerea, sâmbăta și duminica, o 
dată la 2 săptămâni. Programul începe de 2 ori pe an, în primăvară și toamnă. Pentru mai multe 
detalii despre orarul următorului program, scrie-ne pe info@bism.ro. 

        Care este metoda de predare?

Metoda de învățare este un mix de “predare” și “action learning”, care înseamnă că:
1)  Lectorul explică teoria
2) Participanții aplică teoria în studii de caz, proiecte și jocuri, în principal în grupuri, în clasă
3) Nu se dau teme, proiecte sau examene

        Care este procesul de aplicare?

Primul pas în procesul de aplicare este să îți stabilești o întâlnire cu un reprezentant al școlii – o 
poți face cu un telefon către Laura Lăzărescu, Managing Director BISM, la laura@bism.ro sau 
0758.818.158.

Odată ce ne-ai trimis CV-ul și ai avut interviul, nu există niciun pas suplimentar în procesul de 
admitere și vei fi considerat student după ce plătești taxa de program.

        Trebuie să cunosc limba engleză pentru a studia în program?

Da, deși nu cerem un test de limba engleză. Cursurile sunt livrate în limba română, cu excepția 
celor în care lectorii sunt internaționali (ca în cazul celui de Financial Intelligence) și grupele de 
studenți în care există cel puțin un student care nu vorbește limba română, caz în care toate 
cursurile vor fi predate în engleză.

        Este un program acreditat?

Nu, Fast Track Management Program nu are în prezent o acreditare și diploma emisă de școală 
la absolvire nu este recunoscută de forumuri educaționale.
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CONTACT
Laura Lăzărescu
Managing Director 

       laura@bism.ro

       +40 758 818 158
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