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Anexa 1
FORMULAR DE VERIFICARE A ANALIZEI OCUPAŢIONALE

Raportul de verificare sectorială a analizei ocupaţionale
Această verificare se face în următoarele situaţii:
1
2
3

Analiza ocupaţională este elaborată pentru o arie ocupaţională nouă
Analiza ocupaţională este impusă de revizuirea unor calificări de pe piaţa muncii
Analiza ocupaţională este impusă de revizuirea unor funcţii majore

Sectorul
Denumirea
analizei
ocupaţionale
Numele autorului (principal)
Numele verificatorului
Da/ Nu
1. Analiza ocupaţională este corect elaborată?
Pentru a răspunde DA la această întrebare trebuie să vă asiguraţi că:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Acoperă întreaga arie ocupaţională?
A fost realizată de experţi în domeniu?
Au fost utilizate metode şi tehnici de colectare a informaţiilor diferite,
adecvate şi suficiente?
Sursele de colectare au fost alese conform cerinţelor metodologice?
Datele culese sunt corect structurate în formatul standard al analizei
ocupaţionale?
Funcţiile majore sunt exprimate prin verbe de acţiune substantivizate?
Activităţile specifice sunt adecvate funcţiei majore şi exprimate prin verbe
de acţiune la timpul prezent?
Rezultatul fiecărei activităţi specifice este corect formulat?
Etaloanele calitative ale rezultatului sunt corecte şi suficiente?
Sunt integrate cunoştinţe şi abilităţi practice adecvate fiecărei funcţii
majore ?
Nivelul de responsabilitate asociat funcţiei majore este corect?
Sunt menţionate diferite contexte de practicare, adecvate fiecărei funcţii
majore?

Da

Nu

Notă: în cazul în care răspunsul la una din întrebările de mai sus este negativ, trebuie completată o fişă de
feedback.

Semnătura verificatorului

M3 Ghid

Data
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Fişă de feedback
Numele verificatorului
Sectorul
Denumirea
analizei
ocupaţionale
Numele autorului (principal)
Feedback:

Notă: Utilizaţi pagini suplimentare dacă este necesar

Semnătura verificatorului

M3 Ghid

Data
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