
   

 

Analiza SWOT 

(Strenghts Weaknesses Opportunities Threats) 

 

   

 

 

OBIECTIVE  

La finalul acestui curs de prezentare a analizei SWOT, 
participanții vor fi capabili să: 

 Înțeleagă conceptul din spatele analizei SWOT 

 Înțeleagă fiecare aspect al unei analize SWOT 

 Înțeleagă valoarea unei analize SWOT pentru organizație 

 Realizeze cu succes o analiză SWOT 

 

CUI SE ADRESEAZĂ 

 Managerilor de proiect și membrilor unei echipe de proiect 

 Managerilor pentru îmbunătățire și membrilor echipelor de 

îmbunătățire 

 Oricăror persoane interesate de cunoașterea aspectelor unei 

analize SWOT 

 

CUNOȘTINȚE PREALABILE 

 Nu sunt necesare 

 

 

 

 

 

 

 

Durata: 1 zi 

Certificat:  

eliberat de Sc Calitop Srl  

Preț:  

pentru detalii vă rugăm să 

ne contactaţi pe adresa 

dan.daniela@calitop.ro 

Analiza SWOT este un 

instrument / tehnică de afaceri 

utilizată ca parte a unui plan de 

marketing și a unei strategii 

generale de afaceri. Aceasta 

este utilizată pentru a oferi o 

evaluare a eficienței 

organizației în relația cu factorii 

ei interni și externi. 



   

 

 

 

   

 

 

 

 

AGENDA CURSULUI 

Ziua 1 

 Introducere și prezentarea generală a cursului 

 Noțiuni introductive 

 Ce este analiza SWOT? 

 Strategii 

 Obiectivul analizei SWOT 

 Cine are nevoie de analiza SWOT? 

 Cum se conduce o analiză SWOT? 

 Beneficiile și capcanele analizei SWOT 

 Brainstorming și prioritizare în analiza SWOT 

 Sfaturi și exerciții pentru analiza SWOT 

 

 

 

 

 

 

CARACTERUL PRACTIC AL INSTRUIRII: 

Formatorul utilizează tehnici de instruire moderne și o varietate de 

metode de formare, pentru a oferi tuturor participanților cele mai bune 

oportunități de învățare, inclusiv: 

 Discuții în grup 

 Exerciții individuale sau în grup 

 Formulare și instrumente 

 

 

 

 

ECHIPA CALITOP VĂ STĂ LA DISPOZIȚIE! 

Tipul instruirii:  

 IN-HOUSE – cursul se 

desfăşoară la sediul clientului  

și/sau 

 OPEN – cursul se desfăşoară la 

sediul Calitop 

Limba de predare – 

română 

 

CONTACT 

Adresa:  

Str. Roșiori, Nr.4, 

400139 Cluj-Napoca 

Telefon:  

+40264 437584 

 

Website: 

www.calitop.ro 

 

E-mail: 

office@calitop.ro 


