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GRADUL DE OPERARE AL PROCESULUI

72%

Dintre cele 100 de companii care au participat la studiu, 72% operează
acest proces, în comparație cu 28% dintre companii care au răspuns că
resursele se alocă de la caz la caz, iar responsabilitatea dezvoltării este
mai degrabă datoria angajaților.

28%

Proces

Proces

Prezent

Absent

În cele 72% de companii care operează procesul de Învățare și Dezvoltare, acesta este perceput ca fiind:
15%
30%

25%

20%

O prioritate strategică, aliniată cu nevoile de business, pentru care se alocă toate
resursele necesare, conform unor programe atent elaborate.

30%

Una dintre priorități, inspirată de nevoile de business, pentru care se alocă în mod
sistematic resurse semnificative, pe baza unor planuri periodice.

25%

Important și se alocă resurse relativ suficiente, dar fără a fi neapărat cuprinse în planuri la
nivelul companiei.

15%

Relativ important și se alocă resurse în limita posibilităților, cel mai adesea la nivelul fiecărui
departament.

30%

MATURITATEA
PROCESULUI

4,1

AGILITATEA
PROCESULUI

2,4

ALINIEREA
PROCESULUI CU CELELALTE
PROCESE RELEVANTE DE HR

3,5

Maturitatea, agilitatea și alinierea proceselor au fost măsurate pe o scală de la 1 la 5 (1 = valoarea minimă, 5 = valoarea maximă)

PRACTICI ÎN CADRUL PROCESULUI L&D
INSTRUMENTE DE DEZVOLTARE

TRAINERI

Global, la nivelul de companie, tipurile de intervenții de
dezvoltare utilizate în organizațiile din România au
următoarele ponderi estimate:

20%

Au traineri care se ocupă exclusiv de training tehnic /

30% profesional (e.g. de produs, serviciu, proces)
50%

Training clasic

Dintre companii - nu au traineri interni

Au traineri care se ocupă și de alte tipuri de training (e.g.
management, abilități interpersonale)
20%

On-the job / action learning

Coaching, mentoring, peering
50%

Mijloace digitale (e.g. platforme, apps)
0%

25 %

50 %

75 %

30%
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COMUNICAREA OPORTUNITĂȚILOR
DE INSTRUIRE ȘI DEZVOLTARE

... toate oportunitățile de instruire și
dezvoltare sunt postate public și
accesibile tuturor angajaților. Planurile
de dezvoltare sunt individuale și
discutate cu fiecare angajat.

... sunt comunicate individual
fiecărui angajat selectat pentru
un anumit program.

3,8
ROLUL ANGAJATULUI
ÎN PROCESUL DE INSTRUIRE ȘI DEZVOLTARE
... angajatul e încurajat să fie inițiatorul și
gestionarul propriului plan de dezvoltare. Odată
planul validat de companie, aceasta îl sprijină
permanent în implementare și adaptare. Angajatul
rămâne un actor activ în implementarea acestui
plan, putând sugera permanent ajustări în funcție
de progresul realizat.

... compania decide, în funcție de propriile
priorități și nevoi, cine la ce programe de
dezvoltare participă. Angajatul urmează
acțiunile de dezvoltare stabilite de companie.

3,1
CONȚINUTUL PROGRAMELOR
DE ÎNVĂȚARE ȘI DEZVOLTARE

... poate fi furnizat de oricine are
competență de a contribui și este
gestionat în comun de angajați și de HR.

... este furnizat de echipa de L&D și de
experții fiecărui domeniu.

1,9
Valorile reprezintă media răspunsurilor (scala de măsurare are valoarea minimă 1 și valoarea maximă 5; extremitățile sunt
reprezentate de câte o afirmație)
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10%

GRUPURI ȚINTĂ
ale procesului de Învățare și Dezvoltare în companiile din România:

30%
15%

30%
20%
25%
15%
10%

Orice Angajat
Angajații de la un anumit nivel de educație în sus
Angajații de la un anumit nivel ierarhic în sus
Angajații de la un anumit nivel de educație și nivel ierarhic în sus
Doar top managementul și talentele confirmate ca având
un potențial foarte ridicat

25%

20%

ROLUL FUNCȚIUNII DE HR

ROLUL MANAGERILOR

ÎN CADRUL PROCESULUI L&D

ÎN CADRUL PROCESULUI L&D

Leader Participant Nu e cazul
Proiectează procesul de
instruire și dezvoltare

60%

20%

20%

Identifică și / sau validează
nevoile de dezvoltare

40%

50%

10%

Elaborează planul individual
de dezvoltare

20%

70%

Creează experiențe de
dezvoltare adecvate fiecărui
angajat / segment de
angajați

50%

Identifică și / sau validează
cine poate livra / oferi (intern
sau extern) experiență de
dezvoltare / instruire
Monitorizează și adaptează
procesul pentru fiecare
candidat
Monitorizează îmbunătățirea
performanței ca urmare a
intervențiilor de dezvoltare

70%

40%
20%

30%

20%

40%
60%

Leader Participant Nu e cazul
Proiectează procesul de
instruire și dezvoltare

13%

67%

20%

53%

40%

7%

10%

Identifică și / sau validează
nevoile de dezvoltare ale
persoanelor din perimetrul lor
de activitate

20%

Elaborează planul individual de
dezvoltare pentru persoanele
din perimetrul lor de activitate

46%

40%

14%

Creează experiențe de
dezvoltare adecvate fiecărui
angajat din perimetrul lor de
activitate

40%

50%

10%

25%

46%

29%

20%

Identifică și / sau validează
nevoile de dezvoltare ale
persoanelor din perimetrul lor
de activitate

20%

Monitorizează și adaptează
procesul pentru fiecare angajat
din perimetrul lor de activitate

37%

34%

29%

Monitorizează îmbunătățirea
performanței ca urmare a
intervențiilor de dezvoltare

67%

16%

17%

10%

