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FORMATOR
specializare – cod COR 241205
(5 module)
Certificat recunoscut de:

Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale şi Ministerul Educaţiei,
Cercetării, Tineretului şi Sportului

Locaţie:

Universitatea Româno-Germană din Sibiu, Calea Dumbrăvii nr. 28-32
550324, Sibiu;

Durata:

78 ore;

Perioada de desfăşurare:

în funcţie de formarea grupelor;

Taxa de participare:

700 lei

Reduceri

5% pentru mai mult de doua persoane din aceasi institutie;
7% pentru mai mult de 5 persoane din aceasi institutie;
10% daca sunt mai mult de 10 persoane din aceeasi institutie.
La înscriere se va achita 10% din costul cursului. Taxa de participare
acopera costurile cu privire la traineri, materiale, examene, depunerea
documentatiei pentru eliberarea certificatelor si certificate.

Pentru cine este cursul:

Cursul se adreseaza: managerilor care au responsabilitati de pregatire a
grupurilor de angajati, formatorilor interni, trainerilor si consultantilor,
oricarei persoane interesate sa-si îmbunatateasca activitatea de predare
si transmitere a informatiilor în cadrul organizatiilor.

Obiectivele cursului:

• Acumuleze informaţii şi deprinderi in realizarea de programe de formare;
• Dobândească cunoştinţe în pregatirea adultilor şi aplicarea metodelor de
formare.
• Oferă informaţii privind evaluarea programelor de formare

Structura cursului:

• Pregătirea formării
• Realizarea activităţilor de formare
• Evaluarea participanţilor la formare
• Aplicarea metodelor şi tehnicilor speciale de formare
• Evaluarea, revizuirea şi asigurarea calităţii programelor şi a stagiilor
de formare

Beneficiile cursului:

La sfârsitul acestui curs, fiecare participant va putea sa:
• pregătească un curs de formare;
• realizeze formarea adulţilor;

•
•
•
•
Condiţii de înscriere

evalueze cursanţii
să utilizeze noile tehnici de pregătire.
evalueze cursanţii la examenul final de absolvire;
evalueze programele de formare şi stagiile de pregătire.

Pentru a va putea înscrie, va rugam sa transmiteti: fisa de înscriere si o
copie dupa documentul care sa ateste achitarea taxei de participare în
contul:
UNIVERSITATEA ROMÂNO-GERMANĂ DIN SIBIU
CONT RO 29 BTRL 0330 1205 4867 18XX
Deschis la Banca Transilvania Sibiu
CIF 16505506
Persoanele interesate pot trimite fisa de înscriere prin: fax la
numarul: 0269-233 576, e-mail cursuri.extra@roger-univ.ro sau prin
posta.

Acte necesare:

• Copie după ultima diplomă de studii (minim diplomă de licenţă);
• Copie după actul de identitate;
• Copie după certificatul de căsătorie (dacă este cazul);
• Adeverinţă medicală de la medicul de familie;
• Fişa de înscriere.

Persoană de contact:

Asist.univ.ec. Mircea FUCIU
Tel:
0269-233.568, 0369-401.002;
Fax: 0269-233.576;
e-mail: cursuri.extra@roger-univ.ro

