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Nu uita cele mai costisitoare 6 cuvinte în afaceri: 'Întotdeauna am lucrat în acest mod.’  (Catherine DeVrye) 

Detalii despre organizarea şi desfăşurarea cursurilor la distanţă 

1. Structura cursului 

Un curs este alcătuit dintr-o serie de lecţii şi cîte o temă de lucru acasă, corespunzător fiecărei lecţii. 
Lecţiile cuprind elemente teoretice, exemple, desene sau imagini reprezentative şi uneori exerciţii. 
Fiecare lecţie are între 2 şi 6 pagini, ce necesită maxim 1 – 2 ore de studiu. Temele se pot rezolva în 
maxim 2 ore (cele complexe) şi mult mai rapid pentru cele simple. În total, un curs are durata de 1 lună, 
iar timpul alocat pentru o lecţie este de circa 3 zile calendaristice. 

2. Accesul la lecţii 

Transmiterea lecţiilor către cursant şi a temelor către tutor se face prin e-mail. Pentru fiecare 
transmitere este bine să se ceară confirmare de primire. Dacă nu primiţi/daţi la timp confirmarea, 
puteţi cere informaţii telefonic la 0745252428, în cazul în care apare vreo întîrziere. 

Fiecare curs are durata de 1 lună (30 de zile calendaristice) şi începe la data stabilită de cursant. 

În funcţie de timpul disponibil sau de dorinţele dvs., aveţi de ales între următoarele alternative: 

▫ Curs complet (toate lecţiile de curs şi temele de lucru trimise la început)  
Avantaj: aveţi acces la toate temele puse în discuţie şi, în funcţie de necesităţi, puteţi alege să vă 
stabiliţi o altă ordine de studiu  
Dezavantaj: lecţiile sînt proiectate pentru a fi parcurse în ordine, iar temele efectuate şi verificate pe 
parcurs de tutor ajută la înţelegerea conceptelor, principiilor şi metodelor prezentate. 

▫ Ritm normal de studiu (1 lecţie + 1 temă de lucru, la 3 zile)  
Avantaj: parcurs controlat de tutor, care trimite lecţia următoare la primirea temei completate pentru 
lecţia anterioară; astfel materialele sînt parcurse în ordinea logic, utilă pentru a înţelege mai uşor 
conceptele, principiile şi metodele abordate.  
Dezavantaj: nu aveţi acces imediat la toate temele puse în discuţie. 

3. „Profesorul personal” (tutorul) 

Tutorul este alături, pe tot parcursul studiului (şi uneori şi după!), de fiecare cursant. Tutorul are rolul de 
a transmite materialele de studiu, de a verifica tema şi de a completa cu comentarii şi exemple 
răspunsurile primite.  

Mai mult, tutorul are rolul de a răspunde la întrebări sau la solicitările de clarificare ale cursantului, 
referitoare la temele puse în discuţie în cadrul cursului, pe parcursul cursului şi timp de maxim 6 luni 
după terminarea acestuia, pentru a permite aplicarea în practică, în cele mai bune condiţii posibile, a 
informaţiilor şi cunoştinţelor acumulate prin studiul lecţiilor cursului. 

4. Înscrierea şi plata taxei de participare 

Pentru înscriere, este necesar să completaţi „Formularul” ataşat şi să îl transmiteţi semnat şi scanat la 
info@philean.ro.  

Plata taxei de înscriere se face în contul IBAN RO26RZBR0000060007011376 deschis de Philean 
Consult SRL la Raiffeisen Bank – Agenţia Drumul Taberei (cu menţiunea “Taxa înscriere curs ....  
pentru ...”). 

Pentru confirmarea înscrierii şi transmiterea lecţiei/lecţiilor, este necesar să transmiteţi formularul de 
înscriere şi confirmarea efectuării plăţii. La cerere, veţi primi o factură proforma, pentru a putea 
efectua plata, fie prin ordin de plată, fie prin mandat poştal. O dată cu prima lecţie, veţi primi şi 
factura corespunzătoare plăţii efectuate. 

5. În caz de imposibilitate de a finaliza studiul 

Dacă, pe parcurs, apar urgenţe sau alte situaţii (concediu, deplasări, motive de sănătate, etc.) care 

(nume curs) 

(nume cursant) 
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împiedică finalizarea cursului în 30 de zile calendaristice, aveţi următoarele alternative: 

▫ Întrerupere temporară: Este necesar să comunicaţi prin e-mail solicitarea de amînare a continuării 
cursului, imediat ce aţi aflat că ceva vă poate împiedica să continuaţi studiul pentru o anumită 
perioadă de timp. De asemenea, trebuie să anunţaţi reluarea cursului, cu lecţia de la care aţi 
solicitat întreruperea. Întreruperea temporară poate fi solicitată de mai multe ori pe parcursul 
desfăşurării cursului. 

▫ Încetarea studiului: Dacă doriţi să întrerupeţi definitiv studiul, înainte de finalul cursului, este util să 
anunţaţi în scris (prin e-mail) această decizie. 

6. Politica de returnare a taxei de curs 

Taxa plătită poate fi returnată în următoarele situaţii: 

▫ Dacă, după plata taxei, dar înainte de a primi prima lecţie a cursului, apare o problemă ce vă 
împiedică să urmaţi cursul sau pur şi simplu vă răzgîndiţi, puteţi solicita în scris (prin e-mail) 
returnarea taxei de curs. În acest caz, vi se va returna o sumă egală cu 90% din taxa plătită 
(diferenţa este reţinută corespunzător cheltuielilor administrative generate de înscrierea la curs). 

▫ Dacă, după plata taxei şi începerea studiului, apare o problemă ce vă împiedică să urmaţi cursul 
sau pur şi simplu vă răzgîndiţi, puteţi solicita în scris (prin e-mail) returnarea taxei de curs. În acest 
caz, vi se va returna o sumă egală cu 50% din taxa plătită (diferenţa este reţinută corespunzător 
cheltuielilor administrative generate de participarea la curs). 

▫ Dacă cursul a fost necorespunzător din cauza exclusivă şi dovedită a firmei Philean Consult SRL 
şi/sau a tutorului (neprimirea nejustificată a lecţiilor, lipsa răspunsurilor de la tutor, imposibilitatea de 
a lua contact cu reprezentantul firmei), la cerere vi se va returna integral taxa plătită. 

7. Document de participare la curs 

La finalizarea cursului se primeşte un Certificat de participare. Cum nu există încă nicio procedură de 
autorizare a cursurilor la distanţă în România, acest certificat nu este recunoscut în ţară sau străinătate. 

Pentru cei care au nevoie de un certificat recunoscut (de Ministerul Educaţiei sau de Ministerul Muncii), 
care să poată sta la baza înregistrărilor din Cartea de Muncă, Philean Consult poate organiza cursuri 
autorizate pentru următoarele specializări: 

▫ Metodist (Cod COR 214906) 

▫ Responsabil proces (Cod COR 241931) 

▫ Specialist îmbunătăţire procese (Cod COR 241928) 

▫ Manager îmbunătăţire procese (Cod COR 241946) 

Dacă doriţi să participaţi la un curs autorizat (curs faţă-în-faţă, cu parte teoretică de 3 sau 4 zile şi parte 
practică de max. 10 zile, finalizat cu examen de absolvire şi obţinerea certificatului de specializare), 
aştept să ne contactaţi pentru informaţii suplimentare. 


