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Instrument de autoevaluare antreprenorială / 

Entrepreneurial Self-Assessment Tool 

 

Disponibil la: 

http://centralpt.com/upload/482/sbdc/resourcesarticles/9951_8stepentrepreneurialselfassessment.pdf  

 

Condiții de aplicare: 

- Cunoașterea limbii engleze 

 

Descriere: 

Este unul dintre cele mai complexe instrumente de autoevaluare în domeniul 

antreprenoriatului, disponibil on-line. Aplicarea acestuia presupune parcurgerea unei succesiuni 

de opt etape / pași: 

1. Pasul întâi: Autoevaluare, pe baza unei liste de trăsături se găsește adesea în "modelele 

antreprenorilor". Autoevaluarea se face pe o scală de la 1 la 5, unde 1 înseamnă că trăsătura este 

slabă și 5 este puternică. 

2. Pasul al doilea – Listarea trăsăturilor cele mai slabe. 

3. Pasul trei - Descrierea scopului personal (pentru îmbunătățire sau compensarea unor trăsături).  

4. Pasul patru - Conștientizarea constrângerilor care trebuie să fie luate în considerare în timp ce 

caută îmbunătățirea / compensarea trăsăturilor. 

5. Pasul cinci - Îmbunătățire (compensarea) trăsăturilor printr-o abordare generală. 

6. Pasul șase – Asumarea răspunderii față de o altă persoană, care ajută la atingerea obiectivului 

de îmbunătățire sau de compensare a trăsăturilor selectate. 

7. Pasul șapte - Pentru fiecare dintre aceste trăsături slabe, se face o listă cu acțiunile care conduc 

în îmbunătățirea sau abordarea compensării pentru atingerea obiectivului.  

8. Pasul opt: “… este critic. Poti ghici ce este? Pur și simplu aplicați pașii dvs. de acțiune pentru a 

vă atinge obiectivele - într-un cuvânt, IMPLEMENTARE!” 
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Extras (exemple de itemi):  

 

“Step Seven –  For each of the weak traits, make a list of action steps that will lead you in your 

improvement or compensation approach to achieve your goal.  For each step “who” and “when” 

should be specified. The first action step for each approach will probably be to talk with the 

person(s) listed in step six to share your goals and plans!   

  

These action steps should be listed directly on the scheduling tool you currently use.  A scheduling 

tool is a calendar, day-planner, etc.  If you do not have your scheduling tool with you (or if the only 

“tool” you currently use is your memory) then these steps may be listed on a separate piece of 

paper.  They may later be transferred to your scheduling tool.  The table below will help you list 

action steps”.    
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