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OO44  --  FFUUNNDDAAMMEENNTTAALLSS  OOFF  MMAANNAAGGEEMMEENNTT  
  

IINNTTRROODDUUCCTTIIOONN  
TThhiiss  ccoouurrssee  ccoonnssiissttss  ooff  iinnttrroodduuccttiioonn  ttoo  mmaannaaggeemmeenntt,,  
mmaannaaggeemmeenntt  ooff  rreellaattiioonnsshhiippss,,  gglloobbaall  bbuussiinneessss  
eennvviirroonnmmeenntt,,  ooppeerraattiioonnss  mmaannaaggeemmeenntt,,  hhuummaann  ccaappiittaall  
mmaannaaggeemmeenntt  aanndd  mmaarrkkeettiinngg  mmaannaaggeemmeenntt..  TThhiiss  wwiillll  
hheellpp  tthhee  ssttuuddeennttss  ttoo  IIddeennttiiffyy,,  ccoorrrreellaattee  aanndd  aappppllyy  
tthheessee  ccoonncceeppttss  ttoo  ootthheerr  ccoorree  ssuubbjjeeccttss  ooff  PPrrooffeessssiioonnaall  
ssttaaggeess  ffoorr  ddeecciissiioonn--mmaakkiinngg..    
  

OOBBJJEECCTTIIVVEE  
TThhiiss  ccoouurrssee  eennaabblleess  tthhee  ssttuuddeennttss  ttoo::  
  UUnnddeerrssttaanndd  tthhee  bbaassiicc  aapppprrooaacchheess  ooff  

oorrggaanniizzaattiioonnaall  mmaannaaggeemmeenntt,,    
  UUnnddeerrssttaanndd  mmeetthhooddss  aanndd  pprroocceedduurreess  ttoo  mmaannaaggee  

tthhee  eemmppllooyyeeeess  iinn  oorrggaanniizzaattiioonn,,    
  UUnnddeerrssttaanndd  tthhee  tteecchhnniiqquueess  uusseedd  ffoorr  nneeggoottiiaattiioonn  

aanndd  ccoommmmuunniiccaattiioonn  wwiitthhiinn  tthhee  oorrggaanniizzaattiioonn  
  UUnnddeerrssttaanndd  tthhee  bbuussiinneessss  eennvviirroonnmmeenntt  wwiitthhiinn  tthhee  

ssoocciiaall,,  ppoolliittiiccaall,,  eeccoonnoommiiccaall  aanndd  gglloobbaall  ccoonntteexxtt..  
  

LLEEAARRNNIINNGG  OOUUTTCCOOMMEESS  
OOnn  ccoommpplleettiioonn  ooff  tthhiiss  ccoouurrssee,,  ssttuuddeennttss  wwiillll  bbee  aabbllee  ttoo::  
  UUnnddeerrssttaanndd  tthhee  bbaassiicc  ccoonncceeppttss  ooff  mmaannaaggeemmeenntt  
  LLeeaarrnn  ppllaannnniinngg  aanndd  ddeecciissiioonn  mmaakkiinngg  pprroocceessss  
  AAppppllyy  lleeaaddeerrsshhiipp  sskkiillllss  aanndd  lleeaarrnn  hhooww  ttoo  

mmoottiivvaattee  eemmppllooyyeeeess  
  CCoommpprreehheenndd  tthhee  ccoonncceeppttss  ooff  ppoowweerr,,  

bbuurreeaauuccrraaccyy,,  aauutthhoorriittyy,,  rreessppoonnssiibbiilliittyy,,  lleeaaddeerrsshhiipp  
aanndd  ddeelleeggaattiioonn;;    

    AAppppllyy  tthhee  tthheeoorriieess  ooff  ccoonnttrrooll;;  
  CCoommpprreehheenndd  tthhee  nnaattuurree  ooff  ccoonnfflliicctt,,    iiddeennttiiffyy  iittss  

ccaauusseess  aanndd  aalltteerrnnaattiivvee  aapppprrooaacchheess  ttoo  
mmaannaaggeemmeenntt  ooff  ccoonnfflliicctt;;  

  EElluucciiddaattee  tthhee  tteerrmmss  ccuullttuurree,,  oorrggaanniizzaattiioonn  ccuullttuurree,,  
ccrroossss--ccuullttuurraall  lleeaaddeerrsshhiipp  aanndd  tthhee  iimmppoorrttaannccee  ooff  
oorrggaanniizzaattiioonnaall    ccuullttuurree;;  

  KKnnooww  tthhee  gglloobbaall  bbuussiinneessss  eennvviirroonnmmeenntt  aanndd  iitt''ss  
iinnfflluueenncceess

  

IINNDDIICCAATTIIVVEE  GGRRIIDD  

PPAARRTT  SSYYLLLLAABBUUSS  CCOONNTTEENNTT  AARREEAA  WWEEIIGGHHTTAAGGEE  

AA  

IINNTTRROODDUUCCTTIIOONN  TTOO  MMAANNAAGGEEMMEENNTT  
11  MMaannaaggeemmeenntt  DDeeffiinniittiioonn  aanndd  FFuunnccttiioonnss  
22  BBaassiiccss  ooff  MMaannaaggeemmeenntt  PPrroocceessss  
33  KKeeyy  ccoonncceeppttss  iinn  MMaannaaggeemmeenntt  

3300%%  

BB  

MMAANNAAGGEEMMEENNTT  OOFF  RREELLAATTIIOONNSSHHIIPPSS  
44  CCoonnttrrooll  
55  LLeeaaddeerrsshhiipp  aanndd  MMoottiivvaattiioonn  
66  TThhee  ffiinnaanncciiaall  ffuunnccttiioonn;;  ccoonnfflliicctt  
77  NNeeggoottiiaattiioonn  aanndd  ccoommmmuunniiccaattiioonn  
88  CCuullttuurree    

5555%%  

CC  

  GGLLOOBBAALL  BBUUSSIINNEESSSS  EENNVVIIRROONNMMEENNTT    
99  SSoocciiaall,,  ppoolliittiiccaall  aanndd  eeccoonnoommiicc  ccoonntteexxtt  
1100  TTyyppee  ooff  oorrggaanniizzaattiioonn  
1111  GGoovveerrnnaannccee  aanndd  RReegguullaattiioonn  

1155%%  

TOTAL 100% 

NNoottee::    TThhee  wweeiigghhttaaggee  sshhoowwnn  aaggaaiinnsstt  eeaacchh  sseeccttiioonn  iinnddiiccaatteess,,  ssttuuddyy  ttiimmee  rreeqquuiirreedd  ffoorr  tthhee  ttooppiiccss  iinn  tthhaatt  sseeccttiioonn..    TThhiiss  
wweeiigghhttaaggee  ddooeess  nnoott  nneecceessssaarriillyy  ssppeecciiffyy  tthhee  nnuummbbeerr  ooff  mmaarrkkss  ttoo  bbee  aallllooccaatteedd  ttoo  tthhaatt  sseeccttiioonn  iinn  tthhee  eexxaammiinnaattiioonn..    

  

DDEETTAAIILLEEDD  CCOONNTTEENNTTSS  
  

PPAARRTT  --  AA          
IINNTTRROODDUUCCTTIIOONN  TTOO  MMAANNAAGGEEMMEENNTT  
 

11..  MMaannaaggeemmeenntt  DDeeffiinniittiioonn  aanndd  FFuunnccttiioonnss  
  CCoonncceepptt  ooff  MMaannaaggeemmeenntt  &&  MMaannaaggeerr  
  RRoollee  ooff  tthhee  MMaannaaggeerr  
  FFuunnccttiioonnss  aanndd  RReessppoonnssiibbiilliittiieess  ooff  MMaannaaggeerrss  
  DDiiffffeerreennttiiaattee  bbeettwweeeenn  MMaannaaggeerr  aanndd  LLeeaaddeerr  
  TThhee  CCoonncceeppttss  ooff  PPoowweerr,,  BBuurreeaauuccrraaccyy,,  

AAuutthhoorriittyy,,  
  LLeeaaddeerrsshhiipp  aanndd  DDeelleeggaattiioonn  ooff  PPoowweerr  
  WWhhoo  iiss  aa  lleeaaddeerr  aanndd  ttyyppeess  ooff  lleeaaddeerrss  
  AAuutthhoorriittyy  aanndd  RReessppoonnssiibbiilliittyy  
  DDeelleeggaattiioonn::  

oo  EEffffeeccttiivvee  ddeelleeggaattiioonn  aanndd  iittss  pprroocceessss  
oo  BBeenneeffiittss  ooff  ddeelleeggaattiioonn  
oo  PPrroobblleemmss  ooff  ddeelleeggaattiioonn  

  WWhhaatt  iiss  MMaannaaggeemmeenntt??  
  HHiissttoorriiccaall  BBaacckkggrroouunndd  ooff  MMaannaaggeemmeenntt  
  DDeeffiinnee  mmaannaaggeerr  aanndd  nnaarrrraattee  ccllaassssiiffiiccaattiioonnss  ooff  

mmaannaaggeerrss    
  TThheeoorriieess  ooff  mmaannaaggeemmeenntt,,  
  CCllaassssiiccaall  tthheeoorriieess  ((SScciieennttiiffiicc  mmaannaaggeemmeenntt  

tthheeoorryy,,  aaddmmiinniissttrraattiivvee  mmaannaaggeemmeenntt  bbyy  FFaayyooll  
aanndd  MMAAXX  WWeebbeerr  tthheeoorryy))  

  QQuuaannttiittaattiivvee  &&  BBeehhaavviioorraall  aapppprrooaacchheess  ooff  
MMaannaaggeemmeenntt  

  HHuummaann  RReellaattiioonnss  MMaannaaggeemmeenntt::  
oo  DDeessccrriibbee  wwiitthh  eexxaammpplleess  TThheeoorryy  bbyy  EEllttoonn  

MMaayyoo,,  MMaassllooww  hhiieerraarrcchhyy  tthheeoorryy  ooff  nneeeedd,,  
HHeerrzzbbeerrgg’’ss  TTwwoo--FFaaccttoorr  TThheeoorryy,,  
MMccCClleellllaanndd’’ss  TThheeoorryy  ooff  NNeeeeddss  

oo  EExxppllaaiinn  MMooddeerrnn  HHRR  ccoonncceeppttss  
 

22..  BBaassiiccss  ooff  MMaannaaggeemmeenntt  PPrroocceessss    
  MMaannaaggeemmeenntt  bbyy  OObbjjeeccttiivveess  ((DDeeffiinnee  aanndd  

DDiissccuussss  DDrruucckkeerr’’ss  KKeeyy  OObbjjeeccttiivveess))  
  EExxppllaaiinn  tthhee  bbaassiicc  sstteeppss  ooff  tthhee  oovveerraallll  

ppeerrffoorrmmaannccee  ssyysstteemm  ooff  MMBBOO..  
  TThheeoorriieess  ooff  LLeeaaddeerrsshhiipp::  

oo  DDiissccuussss  uussiinngg  ssiimmppllee  eexxaammpplleess  ddiiffffeerreenntt  
tthheeoorriieess  ooff  lleeaaddeerrsshhiipp((ttrraaiitt  tthheeoorriieess,,  SSttyyllee  
TThheeoorriieess,,  BBeehhaavviioorraall  tthheeoorriieess))  

oo  CCoonnttiinnggeennccyy  tthheeoorriieess((((  LLiikkeerrtt  ffoouurr  
ssyysstteemmss  ooff  mmaannaaggeemmeenntt,,  MMccGGrreeggoorr--  
TThheeoorryy  XX  aanndd  TThheeoorryy  YY,,  KKuurrtt  LLeewwiinn  
tthheeoorryy,,  TTaannnneennbbaauumm  aanndd  SScchhmmiiddtt  
ccoonnttiinnuuuumm  ooff  lleeaaddeerrsshhiipp  ssttyyllee,,  BBllaakkee  aanndd  
MMoouuttoonn--MMaannaaggeemmeenntt  GGrriidd,,  AAccttiioonn  
cceenntteerreedd  mmooddeell  bbyy  AAddaaiirr,,  FFiieellddeerr  
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ccoonnttiinnggeennccyy  mmooddeell  aanndd  SSiittuuaattiioonnaall  
lleeaaddeerrsshhiipp  bbyy  HHeerrsseeyy  aanndd  BBllaanncchhaarrdd))        

 

33..  KKeeyy  ccoonncceeppttss  iinn  MMaannaaggeemmeenntt  
  RRoollee  ooff  tthhee  MMaannaaggeerr  
  PPoowweerr..  AAuutthhoorriittyy,,  RReessppoonnssiibbiilliittyy  aanndd  

DDeelleeggaattiioonn  
  MMaannaaggeemmeenntt  aanndd  LLeeaaddeerrsshhiipp((DDiiffffeerreennttiiaattee))  
  OOrrggaanniizzaattiioonnaall  FFlleexxiibbiilliittyy    
  DDiisscciipplliinnee((PPoossiittiivvee  aanndd  NNeeggaattiivvee  DDiisscciipplliinnee,,  

DDiisscciipplliinnaarryy  SSiittuuaattiioonn  aanndd  DDiisscciipplliinnaarryy    
pprroocceedduurree))  

  GGrriieevvaannccee((DDeessccrriibbee  GGrriieevvaannccee  pprroocceedduurree  aanndd  
eeffffeeccttiivvee  rreessoolluuttiioonn  ooff  ggrriieevvaannccee))  

  TTeerrmmiinnaattiioonn  ooff  CCoonnttrraacctt  ((TTyyppeess  ooff  CCoonnttrraacctt,,  
RReeaassoonn  bbeehhiinndd  tteerrmmiinnaattiioonn  ooff  ccoonnttrraacctt  iinn  
oorrggaanniizzaattiioonnss))  

  EEqquuaall  OOppppoorrttuunniittiieess((ppuurrppoossee  ooff  eeqquuaall  
ooppppoorrttuunniittiieess  ppoolliiccyy  aanndd  pprraaccttiiccaall  sstteeppss  ttoo  
eennssuurree  tthhee  eeffffeeccttiivveenneessss  ooff  eeqquuaall  
ooppppoorrttuunniittiieess  ppoolliicciieess  iinn  oorrggaanniizzaattiioonn))  

  TThhee  PPrraaccttiiccaall  IImmpplliiccaattiioonnss  ooff  
LLeeggiissllaattiioonn((DDiissccuussss  tthhee  iimmppaacctt  ooff  lleeggiissllaattiioonn  
iinn  oorrggaanniizzaattiioonn))    

  DDiivveerrssiittyy((ppuurrppoosseess  aanndd  bbeenneeffiittss  ooff  ddiivveerrssiittyy  
ppoolliicciieess))  

  

PPAARRTT  --  BB    
MMAANNAAGGEEMMEENNTT  OOFF  RREELLAATTIIOONNSSHHIIPPSS  

 

44..  CCoonnttrrooll  
  DDeeffiinnee  ccoonnttrrooll,,  ttyyppeess  ooff  oorrggaanniizzaattiioonnaall  ccoonnttrrooll  

aanndd  lleevveellss  ooff  ccoonnttrrooll  iinn  aann  oorrggaanniizzaattiioonn..  
  TThheeoorriieess  ooff  CCoonnttrrooll  ((TThheeoorryy  ooff  ppeerrffoorrmmaannccee  

mmaannaaggeemmeenntt))  
  EEffffeeccttiivvee  IInntteerrnnaall  CCoonnttrrooll  SSyysstteemmss  
  PPeerrffoorrmmaannccee  AApppprraaiissaall,,  MMaannaaggeemmeenntt--

CCoonnttrroolllliinngg  tthhee  iinnddiivviidduuaall  mmoonniittoorriinngg,,  
eevvaalluuaattiioonn  eemmppllooyyeeee  wwoorrkk  

  CCoonnttrroolllliinngg  HHeeaalltthh  aanndd  SSaaffeettyy  
 

55..  LLeeaaddeerrsshhiipp  aanndd  MMoottiivvaattiioonn  
  DDeeffiinnee  ggrroouuppss  aanndd  tteeaammss  
  TTyyppeess  ooff  ggrroouuppss  aanndd  tteeaammss  uunnddeerr  ddiiffffeerreenntt  

ssiittuuaattiioonnss  
  SSttaaggeess  ooff  tteeaamm  ddeevveellooppmmeenntt  
    TTeeaamm  ppeerrffoorrmmaannccee  mmooddeellss  ((  BBeellbbiinn--tteeaamm  

rroolleess,,  RRoollee  tthheeoorryy,,  VVaaiillll::  hhiigghh  ppeerrffoorrmmaannccee  
tteeaammss,,  SStteeiinneerr  mmooddeell,,  IInntteeggrraattiioonn  aanndd  
oorrggaanniizzaattiioonn,,  HHaannddyy  ggrroouupp  eeffffeeccttiivveenneessss  aanndd  
DDeecc--HHiigghh  ppeerrffoorrmmaannccee  tteeaamm))  

  LLeeaaddiinngg,,  MMaannaaggiinngg  aanndd  MMoottiivvaattiinngg  TTeeaammss  
  MMeennttoorriinngg::  

oo  WWhhaatt  iiss  MMeennttoorriinngg??  DDeessccrriibbee  tteerrmm  
MMeennttoorr,,  RRoollee  ooff  aa  mmeennttoorr  aanndd  bbeenneeffiittss  ooff  
mmeennttoorriinngg  

  DDeeffiinnee  ccoorrppoorraattee  ggoovveerrnnaannccee  
  PPiillllaarrss  ooff  CCoorrppoorraattee  GGoovveerrnnaannccee  
  BBeenneeffiittss  ooff  CCoorrppoorraattee  GGoovveerrnnaannccee  
  CCooddee  ooff  CCoorrppoorraattee  ggoovveerrnnaannccee  iinn  ddiiffffeerreenntt  

ttyyppee  ooff  oorrggaanniizzaattiioonn  
  

66..  TThhee  ffiinnaanncciiaall  ffuunnccttiioonn;;  ccoonnfflliicctt  
  DDeeffiinnee  ffiinnaannccee  ffuunnccttiioonn  aanndd  tthhee  RRoollee  ooff  tthhee  

FFiinnaannccee  FFuunnccttiioonn  iinn  mmaannaaggeemmeenntt  
  WWhhaatt  iiss  ccoonnfflliicctt??  DDiiffffeerreennttiiaattee  bbeettwweeeenn  

ccoonnssttrruuccttiivvee  aanndd  ddeessttrruuccttiivvee  ccoonnfflliicctt    
  TThhee  NNaattuurree  ooff  CCoonnfflliicctt  ((HHoorriizzoonnttaall  aanndd  

VVeerrttiiccaall  ccoonnfflliiccttss))  

  CCaauusseess  ooff  CCoonnfflliicctt((wwiitthh  rreeffeerreennccee  ttoo  
MMaaiinnwwaarriinngg,,  DDeesssslleerr  aanndd  uunniittaarryy  aanndd  pplluurraalliisstt  
ppeerrssppeeccttiivveess))  

  MMaannaaggiinngg  CCoonnfflliicctt  
 

77..  NNeeggoottiiaattiioonn  aanndd  ccoommmmuunniiccaattiioonn  
  NNeeggoottiiaattiioonn  

oo  WWhhaatt  iiss  NNeeggoottiiaattiioonn??  DDeessccrriibbee  iittss  pprroocceessss,,  
ssttrraatteeggiieess  aanndd  ttaaccttiiccss..  

oo  DDeessccrriibbee  sskkiillllss  ooff  aa  ggoooodd  nneeggoottiiaattoorr  
  CCoommmmuunniiccaattiioonn  

oo  WWhhaatt  iiss  CCoommmmuunniiccaattiioonn??  
oo  PPrroocceessss  ooff  ccoommmmuunniiccaattiioonn??  
oo  BBaarrrriieerrss  ttoo  eeffffeeccttiivvee  ccoommmmuunniiccaattiioonn  aanndd  

wwaayyss  ttoo  oovveerrccoommee  tthheessee  bbaarrrriieerrss  
 

88..  CCuullttuurree  
  WWhhaatt  iiss  CCuullttuurree??    
  OOrrggaanniizzaattiioonn  CCuullttuurree    
  CCuullttuurree  aanndd  SSttrruuccttuurree    
  IInnfflluueenncceess  oonn  ccuullttuurree  
  MMooddeellss  ooff  ccaatteeggoorriizziinngg  ccuullttuurreess  
  MMaannaaggeemmeenntt  ooff  ddiiffffeerreenntt  ccuullttuurreess    
  CCuullttuurree    aanndd      SSttrraatteeggyy    
  CCrroossss--CCuullttuurraall  LLeeaaddeerrsshhiipp  
  

PPAARRTT  --  CC    
GGLLOOBBAALL  BBUUSSIINNEESSSS  EENNVVIIRROONNMMEENNTT    
 

99..  SSoocciiaall,,  ppoolliittiiccaall  aanndd  eeccoonnoommiicc  ccoonntteexxtt  
  TTyyppeess  //ddiimmeennssiioonnss  ooff  EEnnvviirroonnmmeenntt  
  TThhee  PPEESSTTEELL  aanndd  EEnnvviirroonnmmeenntt  
  TThhee  GGlloobbaall  BBuussiinneessss  EEnnvviirroonnmmeenntt,,  

gglloobbaalliizzaattiioonn,,  gglloobbaall  ppeerrssppeeccttiivvee  ttyyppeess  ooff  
iinntteerrnnaattiioonnaall  oorrggaanniizzaattiioonn  aanndd  gglloobbaall  
eennvviirroonnmmeenntt    

  IInntteerrnnaattiioonnaall  EEnnvviirroonnmmeenntt  IInnfflluueenncceess,,  
EExxppllaaiinn  tthhee  aarreeaass  tthhaatt  ddrriivvee  ccoommppeettiittiivvee  
aaddvvaannttaaggee  ooff  nnaattiioonnss  ddeeffiinneedd  bbyy  ppoorrtteerr’’  
DDiiaammoonndd))  oouuttssoouurrcciinngg  aanndd  ooffff  sshhoorriinngg  

  EEccoonnoommiicc  CCoonntteexxtt((IInnvveessttiiggaattee  EEccoonnoommiicc  
CCoonntteexxtt  oonn  llooccaall  aanndd  iinntteerrnnaattiioonnaall  
ppeerrssppeeccttiivveess))  

  EEmmeerrggiinngg  EEccoonnoommiieess((DDiissccuussss  tthhee  ffeeaattuurreess  ooff  
EEmmeerrggiinngg  EEccoonnoommiieess))  

 

1100..  TTyyppee  ooff  oorrggaanniizzaattiioonn  
  DDiiffffeerreenntt  TTyyppeess  ooff  OOrrggaanniizzaattiioonn  aanndd  

oorrggaanniizzaattiioonn  ssttrruuccttuurreess  
  CCuullttuurree  DDiivveerrssiittyy  aanndd  tthhee  GGlloobbaall  OOrrggaanniizzaattiioonn  
  TThhee  MMcckkiinnsseeyy  77  SS  MMooddeell  ooff  eeffffeeccttiivvee  bbuussiinneessss  

eelleemmeennttss    
 

1111..  GGoovveerrnnaannccee  aanndd  RReegguullaattiioonn  
  GGoovveerrnnmmeenntt  IInntteerrvveennttiioonn  iinn  BBuussiinneessss  
  GGoovveerrnnmmeenntt  aanndd  tthhee  MMaaccrrooeeccoonnoommiicc  

EEnnvviirroonnmmeenntt  MMaarrkkeett  RReegguullaattiioonn  
  CCoorrppoorraattee  GGoovveerrnnaannccee::    

oo  EExxppllaaiinn  tthhee  rreessppoonnssiibbiilliittyy  ooff  oorrggaanniizzaattiioonnss  
ttoo  mmaaiinnttaaiinn  aapppprroopprriiaattee  ssttaannddaarrddss//CCooddeess  
ooff  ccoorrppoorraattee  ggoovveerrnnaannccee  

oo  DDiissccuussss  tthhee  ccoonncceepptt  ooff  CCoorrppoorraattee  
GGoovveerrnnaannccee  rreegguullaattiioonnss  iissssuueedd  bbyy  SSEECCPP  

  CCoorrppoorraattee  SSoocciiaall  RReessppoonnssiibbiilliittyy::  
oo  DDeeffiinnee  SSoocciiaall  rreessppoonnssiibbiilliittyy    
oo  IImmppoorrttaannccee  ooff  SSoocciiaall  rreessppoonnssiibbiilliittyy  
oo  IIddeennttiiffyy  tthhee  ssoocciiaall  rreessppoonnssiibbiilliittiieess  ooff  

bbuussiinneessss  oorrggaanniizzaattiioonnss  ttoo  iinntteerrnnaall  aanndd  
eexxtteerrnnaall  ssttaakkeehhoollddeerrss  mmeeeett  tthhee  nneeeeddss  ooff  
iinntteerrnnaall  aanndd  eexxtteerrnnaall  ssttaakkeehhoollddeerrss..  

  

RReeccoommmmeennddeedd  BBooookkss::  

CCoorree  RReeaaddiinnggss 

TTIITTLLEE  AAUUTTHHOORR  PPUUBBLLIISSHHEERR  

MMaannaaggeemmeenntt    SStteepphheenn  PP..  RRoobbiinnss  //  MMaarryy  CCoouulltteerr  PPrreennttiiccee  HHaallll  //  PPeeaarrssoonn  //  FFiinnaanncciiaall  TTiimmeess  

MMaannaaggeemmeenntt  JJaammeess  AA..  FF..  SSttoonneerr  //  EEddwwaarrdd,,  FFrreeeemmaann  //DDaanniieell  GGiillbbeerrtt,,  JJrr  PPrreennttiiccee  HHaallll  //  PPeeaarrssoonn  //  FFiinnaanncciiaall  TTiimmeess  
  


