A 01

Further analysis instruments

Ghid pentru stabilirea necesităţii de competenţe în întreprindere
pe baza strategiei întreprinderii
Calificarea profesională orientată pe proces şi formarea continuă operaţională a angajaţilor devin din ce
în ce mai mult un factor de competitivitate a întreprinderilor. În special în întreprinderile mici şi în
microîntreprinderi este însă problematică recunoaşterea la timp şi în viitor a necesităţii de formare
continuă.
Este inevitabil, ca calificarea şi formarea continuă să se orienteze în viitor după viziunea întreprinderii şi
strategia întreprinderii şi să respecte dezvoltările actuale ale ştiinţei şi ale economiei.
Prin acest ghid se doreşte punerea la dispoziţie a unui instrument de analiză, care să sprijine
recunoaşterea căilor necesare de dezvoltare şi a proceselor de modificare în întreprindere, pentru a
putea trage din acestea concluzii pentru competenţele profesionale necesare actuale şi viitoare.
Următoarele prezentări ar trebui să fie un ghid pentru configurarea îmbinării calificării profesionale cu
formarea continuă operaţională în întreprindere, pentru a primi raţional şi cu cheltuieli suportabile puncte
de plecare importante pentru deciziile necesare.
Dezvoltarea de strategii pentru configurarea dezvoltării de competenţe în întreprindere presupune, că
vor fi analizate şi puse în legătură între ele
•
•

pe de-o parte necesitatea de competenţe pentru activitatea profesională în întreprindere şi
pe de-altă parte competenţele existente ale angajatelor şi angajaţilor.
Precizarea
viziunii întreprinderii şi a
strategiei întreprinderii

Stabilirea necesităţii de competenţe în
întreprindere
• Analiza organizării actuale a
calificării operaţionale
• Analiza proceselor de înnoire în
întreprindere
• Analiza situaţiilor problemă în
întreprindere
• Analize la locurile de muncă

Stabilirea competenţelor profesionale
existente ale angajaţilor
• Stabilirea competenţei de specialitate
• Stabilirea competenţelor creatoare şi
metodice
• Stabilirea competenţelor sociale şi
comunicative

Pregătirea deciziilor referitoare la dezvoltarea personalului
•
•
•
•

Comparaţia competenţelor necesare şi a competenţelor disponibile
Desprinderea de concluzii pentru dezvoltarea competenţelor
Elaborarea de strategii pentru dezvoltarea competenţelor
Dezvoltarea de măsuri concrete pentru calificarea profesională şi pentru
formarea continuă operaţională sub condiţia îmbinării acestora
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Stabilirea necesităţii de competenţe
• trebuie să se concentreze asupra competenţei profesionale de acţionare în şi pentru întreprindere
pentru o perioadă previzibilă de perspectivă,
• trebuie să includă pe lângă necesităţile de specialitate şi competenţele creatoare şi metodice precum
şi cele sociale şi comunicative şi
• trebuie să plece de la nivelul individual existent al competenţelor angajaţilor şi trebuie să includă
personal persoanele afectate în procesul stabilirii necesităţii şi a desprinderii măsurilor de calificare.

Listă de verificare 1: Caracterizare scurtă a întreprinderii
Denumirea întreprinderii:
Numărul angajaţilor:
Anul înfiinţării:
Care sunt domeniile principale de activitate ale întreprinderii dumneavoastră?
Întreprinderea dumneavoastră are un program de formare continuă?
Întreprinderea dumneavoastră deţine un buget pentru formarea continuă?

Da

Nu

Da

Nu

Sub ce formă a fost efectuată până acum formarea continuă profesională-operaţională?
Învăţare informală în procesul de lucru fără diplomă
Învăţare practică la locul de muncă cu certificat (tehnologii noi)
Învăţare integrată în proiect în cadrul proceselor de dezvoltare şi de
înnoire
Cursuri In-house cu proprii instructori
Cursuri In-house cu instructori externi respectiv întreprinderi de formare
Cursuri externe la întreprinderi de formare
Învăţare individuală cu module multimedia
Sub ce formă ar trebui efectuate în viitor?

Ce factori împiedică cel mai mult formarea continuă?

Nu există oferte adecvate de la întreprinderi de formare
Experienţe nesatisfăcătoare cu cursurile anterioare
Lipsă de numerar
Lipsă de timp
Lipsă de interes faţă de formarea continuă în rândul angajaţilor
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Lista de verificare 2: Procese de înnoire în întreprindere (Foaia 1)
Cum trebuie clasate ofertele, serviciile, produsele dumneavoastră în ciclul produs-viaţă?
Nr.
1
2
3
4
5
6

Produs / Serviciu

Introducere

Creştere

Maturitate

Saturaţie

Retragere

Cum apreciaţi dumneavoastră şansele pe piaţă a ofertelor dumneavoastră menţionate mai sus?

1...................................

înalte

2...................................

Puiet

Star

Şrott

Vacă care
dă lap

Creşterea
pieţii

3...................................
4...................................

scăzute
5...................................
6...................................

Parte piaţă
scăzut

in alt

În ce domenii au loc procese de înnoire în întreprinderea dumneavoastră?
Surse de inovaţie

Oferte noi

Tehnologii noi

Modificări
organizatorice

Dezvoltarea
personalului

Dezvoltări proprii
De la o „firmă mamă“
De la asociaţia întreprinderilor
De la firme de livrări
De la clienţi
De la consultanţi
Din instituţii
Din formarea continuă
De la angajaţi
De unde vin ideile şi motivaţiile pentru acestea?
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Listă de verificare 2: Procese de înnoire în întreprindere (Foaia 2)
Planificaţi activităţi internaţionale? (comercializare, achiziţie, personal)
Întreprinderea dumneavoastră a avut procese bazate pe legislaţia
pentru contracte sau pe legislaţia de muncă?
Aţi câştigat acest proces ?
Întreprinderea dumneavoastră este certificată?

Da

Nu

Da

Nu

Da

Nu

Da

Nu

Există în întreprinderea dumneavoastră simptome care pot face referire la crize de dezvoltare?
Cifra de afaceri în scădere
Contribuţie la piaţă în scădere
Succes în scădere a reclamelor
Intrare de comenzi în scădere
Devieri de calcul
Întârziere de plăţi peste media normală a clienţilor
Cash-Flow în scădere
Solicitări de garanţie în creştere
Întârzieri de livrare în creştere
Demersuri ineficiente de lucru în creştere
Disponibilitate de fluctuaţie în creştere
Comunicare perturbată în întreprindere
Comunicare perturbată cu clienţi
Ce strategie de întreprindere urmăriţi?
Completare geografică a domeniului de acţiune
(Regiune / Europa)
Specializare pe produse şi servicii de bază mai reduse
Diversificarea serviciilor
(completarea spectrului de servicii)
Introducerea produselor şi tehnologiilor noi
(procese)
Înfiinţarea de asociaţii de întreprinderi
(consorţii, consorţii de licitaţii)
Preluarea altor întreprinderi
Înfiinţarea de întreprinderi fiice
Fuziune cu alte întreprinderi / Renunţarea la independenţă
Modificarea personalului
(disponibilizări, angajări, schimbări)
Ce înnoiri (inovaţii) sunt prevăzute sau de dorit pentru produsele sau tehnologiile dumneavoastră sau
formele dumneavoastră de organizare?

…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
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Lista de verificare 3: Analiza la locurile de muncă – necesitate de competenţe
Observaţii cu privire la următoarea listă de verificare
•

La analiza unui loc de muncă ar trebui implicat şi titularul locului de muncă.

•

Ca metode pentru aflarea de informaţii despre locul de muncă de analizat, intră în continuare în
discuţie: discuţia în grup, discuţia personală, întrebarea experţilor externi.

•

În plus faţă de analiza locurilor de muncă sunt elaborate de multe ori analize de activitate, pentru a
putea lua mai concret deciziile privind măsurile de formare..

Denumirea locului de muncă: ............................................................
Cerinţe profesionale actuale cu
privire la competenţele
profesionale pentru locul de
muncă

Cerinţe profesionale viitoare cu
privire la competenţele
profesionale pentru locul de
muncă

Consecvenţe
prevăzute/previzibile pentru
dezvoltarea competenţelor la
locul de muncă

Lista de verificare 4: Analiza activităţii
Denumirea locului de muncă:
Perioada înregistrărilor:
Titularul locului de muncă:
Activitate la locul de muncă

............................................................
............ore / ........... zile / ...................
............................................................
Durata activităţii
zi / ore min.
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Lista de verificare 5: Stabilirea şi evaluarea competenţelor de specialitate a angajaţilor
Gradul estimat de
influenţare
1 2 3 4 5

Indicator
1.

Gradul dorit de
influenţare
1 2 3 4 5

Deţine cunoştinţele de bază pentru sarcina sa
de lucru
• Poate rezolva singur(ă) sarcinile de lucru
• Aplică corect documentele pentru sarcina de
lucru (desen, indicaţii tehnologice, ...)

2.

Se poate acomoda rapid la dorinţele clienţilor
• Poate estima din punct de vedere al
specializării dorinţele
• Poate dezvolta idei de soluţionare

3.

Efectuează lucru de calitate
• Aplică sistemul de asigurare a calităţii a
întreprinderii
• Respectă termenele date la sarcinile de lucru

4.

Este flexibil din punct de vedere al
disponibilităţii sale
• Se poate acomoda repede cu mijloace noi de
lucru
• Deţine cunoştinţe în domeniile vecine de
specialitate

de la 1 ... foarte bine
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Lista de verificare 6: Stabilirea şi evaluarea competenţelor creatoare şi metodice

Indicator
1.

Gradul estimat de
influenţare
1
2
3
4
5

Gradul dorit de
influenţare
2
3
4

1

de la 1 ... foarte bine

până la 5 ... insuficient

5

Recepţionează repede informaţii
• Observă bine situaţiile şi recunoaşte
problemele
• Poate asculta şi pune întrebări

2.

Poate prelucra bine informaţiile
• Concepe secvenţe proprii a paşilor
pentru sarcinile de lucru
• Poate estima şi aplica diferite variante

3.

Poate da bine informaţii mai departe
către client sau superior
• Are o capacitate intelectuală bună şi
acţionează logic
• Se poate exprima în limbaj de
specialitate

4.

Are o imaginaţie/fantezie bine
dezvoltată
• Dezvoltă idei creative şi propuneri
• Poate transpune practic ideile
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Lista de verificare 7: Stabilirea şi evaluarea competenţelor sociale şi comunicative

Indicator
1.

Gradul estimat de
influenţare
1
2
3
4
5

Gradul dorit de
influenţare
2
3
4

1

de la 1 ... foarte bine

până la 5 ... insuficient

5

Se poate integra într-o echipă
Contribuie activ la rezolvarea problemei
• Acceptă alte păreri

2.

Ştie cum să trateze clienţii
Este amabil(ă) şi prevenitor/prevenitoare
faţă de clienţi şi parteneri
Se exprimă clar şi inteligibil

3.

Are capacitatea de a schimba
argumente cu alţii
• Motivează clar şi convingător
• Desprinde ideile celorlalţi

4.

Are o competenţă bună de a se impune
• Îşi reprezintă punctul de vedere
• Îşi impune ideile şi sarcinile

Toate activităţile necesare pentru dezvoltarea competenţelor, respectând îmbinarea calificării
profesionale şi a formării continue operaţionale, trebuie consultate împreună cu un furnizor de servicii de
formare, deoarece aici există competenţa pentru întregul spectru a calificării şi formării continue
profesionale şi operaţionale şi poate fi solicitată de întreprinderi.

Quelle:
ITF Schwerin, H. J. Buggenhagen, K. Busch

Leonardo da Vinci Transfer of innovation project „VETwin-winModel“

Further analysis instruments – A01

-8-

