
Program de formare tip specializare

“Formator”



„ Învăţându-l pe altul, îl faci mai bogat, fără ca tu să devii mai sărac.”

proverb indian

Evoluția cunoașterii este atât de rapidă încât învățarea permanentă este, în prezent, mai importantă și mai

necesară decât oricând. În toate domeniile de activitate este și va fi tot mai mult nevoie de specialiști capabili să

îi formeze pe alții, care să transmită cu claritate cunoștințe, să construiască abilități și alte achiziții constând în

valori și atitudini, pentru rezolvarea cu succes a situațiilor de muncă sau de învățare, precum și pentru

dezvoltarea profesională ori personală în condiții de eficacitate și eficiență.

Vrei să contribui și să oferi altora din expertiza ta? Acest program de formare ți se adresează dacă:

 dorești să activezi ca trainer/formator/facilitator profesionist în domeniul formării profesionale a adulților

 nu ai neapărat intenția de a profesa ca formator, dar ai înțeles că ai nevoie de instrumente și soluții practice

pentru realizarea și buna derulare a intervențiilor de formare, în scopul dezvoltării profesionale a membrilor

propriei echipe

 ești specialist sau expert în domeniul vânzări, financiar, IT, ONG, management, marketing, etc. și ai atribuții

de susținere de traininguri tehnice pentru colegi, clienți, utilizatori sau beneficiari



 Cum ar fi dacă ai fi capabil să proiectezi și să prezinți cursuri și prezentări atractive, captivante și interactive, în

sistem față-în-față și în sistem on-line?

 Ce-ar ar fi dacă te-ai putea implica, prin susținerea de programe de formare de tip atelier, training on-the-job,

sesiuni de onboarding, cursuri de calificare/specializare/perfecționare etc. în dezvoltarea altora, facilitând

învățarea cu ușurință și dobândirea capacității de realizare cu succes a noilor sarcini?

 Chiar mai mult, cum ar fi să îți certifici competențele și să obții o diplomă recunoscută la nivel național și

european, care îți va da acces la o opțiune profesională atractivă – profesia de Formator?

Prin participarea la programul de formare tip specializare “Formator” îți vei îmbogăți cunoștințele cu un set verificat

de bune practici necesare proiectării şi/sau prezentării experiențelor de învățare de orice tip. Centrat pe metode şi

abordări moderne de livrare-învățare și presărat cu momente revelatoare de auto-descoperire și de conștientizare a

propriului potential, parcursul de învățare îți va oferi o vedere de ansamblu asupra procesului de formare, de la

pregătire şi organizare, la livrare şi evaluare. Vei avea ocazia să îți exersezi noile abilități prin proiectarea unui

program de formare în domeniul tău de interes.

De ce să participi?



• evaluarea stilurilor de învățare și de formare

• formularea obiectivelor de formare centrate pe

competențe și pe participant

• dezvoltarea unui plan de formare clar și complet

• abordări active în formare, centrate pe

participant, pentru stimularea interactivității

• crearea unui climat de învățare pozitiv și

motivarea participanților

Ce înveți și aplici practic:



Absolvenții programului de formare vor fi capabili să:

• aplice prevederile legale referitoare la formarea

profesională a adulților;

• realizeze analiza de nevoi privind formarea

profesională a adulților;

• respecte etica și standardele profesionale în

formarea profesională a adulților;

• evalueze competențele inițiale ale participanților la

programul de formare profesională a adulților;

• aplice procedurile de asigurare a calității activității

de formare profesională a adulților;

• comunice si să relaționeze în procesul de formare;

• dezvolte lucrul în echipa implicată în procesul de

formare;

• gestioneze conflicte;

• organizeze activitățile de formare;

• proiecteze procesul de instruire;

• elaboreze instrumente de evaluare;

• realizeze activități de formare teoretică;

• realizeze activitățile de formare practică;

• gestioneze și să administreze resursele specifice

procesului de formare;

• organizeze procesul de evaluare a participanților la

programul de formare profesională a adulților;

• efectueze evaluarea și furnizarea feedback-ului

privind revizuirea procesului de formare

profesională a adulților;

• analizeze și să comunice rezultatele instruirii;

• se dezvolte continuu, personal și profesional.



Taxă de școlarizare:
 960 lei pentru plata integrală tip early bird
 1200 lei pentru plata integrală
 1400 lei pentru plata în 2 tranșe egale

Detalii despre înscrieri și taxa de școlarizare:

Înscrierile sunt posibile prin transmiterea la dfc@rau.ro a formularului de înscriere completat, însoțit de copie după
CI, certificatul de naștere, certificatul de căsătorie, diploma de licență. După validarea constituirii grupei, se va
efectua plata taxei de școlarizare.



Programul de formare va fi susținut de către Alina Avrigeanu, doctor în domeniul
Management, lector universitar în cadrul Departamentului de Management-Marketing
din Universitatea Româno-Americană, cu experiență de peste 20 de ani în învățământ
superior și formator cu experiență de peste 15 ani în formarea profesională a adulților.

Din 2019 este director al Departamentului de Formare Continuă și Învățământ cu
Frecvență Redusă, cu responsabilități manageriale asupra întregului proces IFR/ID și al
formării continue desfășurat la nivelul universității.

Domeniile de interes profesional sunt: Managementul și Dezvoltarea Resurselor
Umane, Antreprenoriat, Managementul Proiectelor, Managementul Operațiunilor și
Management Strategic. A publicat peste 30 de articole de specialitate prezentate la
conferințe și/sau în reviste și a făcut parte din echipele de management sau de
implementare a 13 proiecte de dezvoltare a capitalului uman cu finanțare
nerambursabilă.

Universitatea Româno-Americană este furnizor de fomare autorizat pentru programul tip specializare pentru
ocupația de Formator (cod COR 242401). Programul se finalizează cu eliberarea unui Certificat de absolvire cu
recunoaștere națională și europeană, sub egida Ministerului Educației și a Ministerului Muncii și Solidarității
Sociale.

Formator


