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SPECIALIST ÎMBUNĂTĂŢIRE PROCESE (COD SIP) 
Astăzi instruirea continuă este o cerinţă minimă pentru succes şi progres în orice domeniu. 

Durată: 6 zile (6 x 8 ore)  
Participanţi: specialiști în îmbunătățirea continuă, directori de producție, specialiști cu responsabilități 
de îmbunătățire a proceselor.  
 

Obiectivele cursului 
SIP oferă cunoștințele necesare identificării tendințelor de variație a proceselor, proiectării metodelor 
de analiză și îmbunătățire a proceselor, precum și dezvoltării unui sistem intern de îmbunătățiere a 
proceselor.  
 

Principalele beneficii  
1. Capacitatea de a caracteriza domeniul în care activează din punct de vedere calitate procese. 

Cunoaşterea şi aplicarea metodelor specifice de organizare a locului de muncă. 
2. Capacitatea de analiză şi dezvoltare a proceselor (intrări şi ieşiri, instrucţiuni, proceduri, 

documentaţie specifică posturilor de lucru, indicatori de performanţă). Adoptarea unor sisteme 
eficiente de management al proceselor. 

3. Deprinderea abilităţilor de proiectare, prioritizare şi monitorizare a acţiunilor de îmbunătăţire a 
proceselor. 

4. Identificarea nevoilor de pregătire profesională, urmată de stabilirea surselor şi a formelor prin 
care aceasta poate fi dobândită. 

 

Beneficii individuale 
1. Exersarea metodelor şi instrumentelor de îmbunătăţire continuă pentru procesele din activitatea 

proprie. 
2. Capacitatea de a satisface aşteptările clientului, prin intermediul alegerii unor metode adecvate 

de colectare, analiză, interpretare şi organizare a datelor.  
3. Identificarea şi analiza cauzelor unei probleme şi capacitatea de a dezvolta un plan de acţiune 

corespunzător. 
4. Capacitatea de a comunica eficient cu părţile interesate într-o anumită problemă (utilizarea unei 

terminologii clare şi adecvate, folosirea corectă a tehnicilor persuasive, exersarea ascultării 
active şi a feedback-ului).  

5. Compararea competenţelor profesioniştilor în îmbunătăţirea proceselor cu cele proprii. 

 
Concepte prezentate  

1. Dezvoltare personală continuă. 
2. Rezolvarea problemelor. 
3. Comunicarea informaţiilor pentru îmbunătăţirea proceselor. 
4. Organizarea locului de muncă. 
5. Identificarea tendinţelor de variaţie a procesului şi a cerinţelor clientului. 
6. Proiectarea metodelor de analiză şi îmbunătăţire a procesului. 
7. Îmbunătăţirea procesului. 
8. Dezvoltarea sistemului intern de îmbunătăţire a procesului. 
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Metode folosite  
COMPASS foloseşte învăţarea experienţială, în cadrul unui program interactiv, care include:  

� Prezentare interactivă 
� Aplicaţii practice (exerciţii, brain storming, lucru în grupe mici) 
� Discuţii libere/ facilitate  
� Recomandări pentru studiu individual şi pentru progres pe termen lung 

 
 

Prezentare traineri/facilitatori 
Absolvenţi MBA cu practică şi realizări în domeniul trainingului şi în management, care asigură o 
foarte bună cunoaştere a companiilor multinaţionale şi a aşteptărilor profesionale din mediul 
occidental.  
Experienţa dobândită pe parcursul anilor facilitează ajustarea subiectelor exerciţiilor şi simulărilor la 
preocupările majore ale participanţilor.  


