
Vodenje: 
 tehnika 

ali  
značaj?

Havard Virtuous Leadership Institute 
nudi usposabljanje za vodenje, razvoj 
vodstvenih kadrov, svetovanje in men-
torstvo.

Preko razumevanja klasičnih kreposti 
in posredovanja metodologije za nji-
hovo izvajanje pomaga udeležencem 
spoznati njihove prednosti in pomanj-
kljivosti z vidika vodenja ter jim daje 
potrebna sredstva za njihov strokovni 
in osebni napredek.
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KREPOST – KLJUČ 
DO USPEŠNEGA VODENJA

Koncept vodenja, ki izhaja iz klasične 
fi lozofske tradicije, presega običajno do-
jemanje vodenja kot zadevo karizme ali 
tehnike prepričevanja, ki vse preveč po-
gosto zapadata v manipulacijo.

Alexandre Havard izziva udeležence, da 
v luči klasičnih vrednot pregledajo svoje 
predpostavke o vodenju ter jim posredu-
je nov pogled na krepost kot ključ za

 učinkovito sprejemanje odločitev,
 oblikovanje prepričljivih in 
realističnih strateških načrtov,

 doseganje soglasja,
 učinkovito komunikacijo,
 pridobivanje zaupanja in zvestobe,
 motiviranje drugih s privlačnostjo 
voditeljeve osebnosti,

 ustvarjanje bogate in pristne kulture 
podjetja.

Vodenje ni znanje ali tehnika,
temveč je značaj in krepost.

PROGRAM

Vodenje: poslanstvo in poklic

 Namen in pomen vodenja
 Vodenje: poslanstvo in poklic
 Management by mission in 
Management by objectives

 Izzivati druge k vodenju
 Empowerment in Inclusion
 Prednosti kolegialnosti
 Izgradnja timske kulture
 Finančne koristi korporativne kulture 
zaupanja in zavezanosti

Predavatelj

Alexandre Havard se je rodil v Franci-
ji, kjer je diplomiral iz prava in kasneje 
več let delal na tem področju. Leta 2007 
je ustanovil Havard Virtuous Leadership 
Institute (HVLI). Sedaj živi v Moskvi, od 
koder potuje in vodi seminarje po vsem 
svetu.

Predavanje bo potekalo 
v angleškem jeziku. 

Potrebna je predhodna prijava 
po telefonu ali elektronski pošti.

Organizacija
Dr. Sonja Trampuš
Katoliški Inštitut

Andrej Kremžar
Havard Virtuous Leadership Institute

Datum: 28. marca 2012
Kraj: Ciril-Metodov trg 9, 
1000 Ljubljana
Urnik: 8:30 – 12:30
Cena: 95 EVRO

V primeru velikega zanimanja 
bomo razpisali še dodaten termin 
27. marca 2012!

Informacije in prijave
Fakulteta za poslovne vede
Katoliški Inštitut
Tel.: 0820 52 300
E-naslov: info@kat-inst.si
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