Anexa 6
FORMULAR DE VALIDARE DE CĂTRE COMITETUL
STANDARDULUI OCUPATIONAL ŞI A CALIFICĂRILOR
CORESPUNZĂTOARE

SECTORIAL A
PROFESIONALE

Raport de validare a standardului ocupaţional şi a calificărilor profesionale
corespunzătoare
Această validare se face în următoarele situaţii:
1
Standardul ocupaţional este elaborat pentru o arie ocupaţională nouă şi calificările
corespunzătoare sunt noi
2
Standardul ocupaţional este revizuit şi calificările corespunzătoare sunt revizuite ca
urmare a nevoilor de pe piaţa muncii
3
Au fost elaborate noi calificări profesionale corespunzătoare unui standard
ocupaţional existent
4
Au fost revizuite calificările profesionale corespunzătoare unui standard ocupaţional
existent
Sectorul
Denumirea
ocupaţional:

standardului Denumirea calificărilor profesionale corespunzătoare

Numele autorului /autorilor
Numele
verificatorului
sectorial
Preşedintele comisiei
de validare
Membrul 1
Membrul 2

M3 Ghid

Funcţia, locul de muncă, date de contact
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Da/ Nu

1. Standardul ocupaţional este corect elaborat?
Pentru a răspunde DA la această întrebare trebuie să vă asiguraţi că:

1
2
3
4
5
6
7

Descrierea standardului prezintă complet conţinutul ariei ocupaţionale şi
detalii relevante referitoare la practicarea respectivelor ocupaţii
Data propusă pentru revizuirea standardului ocupaţional este realistă
Unităţile de competenţă sunt corect şi complet elaborate, pe baza
informaţiilor din analiza ocupaţională
La toate unităţile de competenţă sunt specificate corect nivelurile de
responsabilitate
Contextele menţionate reflectă realitatea
Gamele de variabile cuprind toate informaţiile necesare practicării
activităţilor din unităţile de competenţă respective
Cunoştinţele precizate sunt suficiente pentru practicarea activităţilor din
fiecare unitate de competenţă

Da

2.
Calificările profesionale corespunzătoare standardului ocupaţional se
conformează cu cerinţele pieţei muncii?

Nu

Da/ Nu

Pentru a răspunde DA la această întrebare trebuie să vă asiguraţi că:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Descrierea calificării/calificărilor corespunde realităţilor
Data propusă pentru revizuirea calificării este realistă
Seturile de competenţe cuprinse în calificare/calificări sunt corect alcătuite
Nivelul/ nivelurile calificării/calificărilor sunt stabilite cu respectarea
regulilor stabilite de Sector
Deprinderile sunt formulate corect, prin relaţionare la informaţiile cuprinse
în unitatea de competenţă corespunzătoare din standardul ocupaţional
Sunt menţionate toate cunoştinţele asociate deprinderilor menţionate
Metodele de evaluare menţionate sunt adecvate culegerii de dovezi
referitoare la deprinderi şi cunoştinţe

Da

Nu

Scopul şi motivaţia calificării sunt clar definite
Condiţiile de acces şi rutele de progres sunt clar definite
Cerinţele legislative specifice sunt prezentate ( după caz)

Data:
Semnătura preşedintelui

M3 Ghid

Data:
Semnătura membrului 1
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Data:
Semnătura membrului 2

21 July 2009

