
ASSESSMENT CENTER

NAJSKUTECZNIEJSZA METODA SELEKCJI I OCENY PRACOWNIKÓW



KORZYŚCI ASSESSMENT
CENTER

OGÓLNIE RZECZ BIORĄC, ASSESSMENT CENTER MOŻE
BYĆ WYKORZYSTYWANY DO REALIZACJI
NASTĘPUJĄCYCH CELÓW:

- wyselekcjonowanie najlepszych kandydatów na obsadzane stanowisko,

- utworzenie rezerwy kadrowej,

- zapewnienie wstępnej lub ostatecznej selekcji osób,

- udzielenie informacji zwrotnych kandydatom,

- dostarczenie informacji zwrotnych przełożonym,

- diagnozowanie umiejętności i kompetencji uczestników,

- szacowanie potencjału rozwojowego uczestników,
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CHARAKTERYSTYKA
TECHNIKI

TECHNIKA BADAWCZA ASSESSMENT CENTER JEST
NIEZWYKLE POPULARNĄ I PRESTIŻOWĄ METODĄ
SELEKCJI I OCENY PERSONELU W KRAJACH EUROPY
ZACHODNIEJ I W USA.

Początkowo była wykorzystywana w przemyśle wojskowym jako swoisty
system doboru oficerów wojskowych. W 1945 roku po raz pierwszy została
użyta do celów cywilnych przez British Civil Service Commission,
a kilkanaście lat później firma American Telegraph &amp; Telephone

Company posłużyła się metodą A-C na dużą skalę w doborze personelu.
Szybko znalazła szerokie uznanie wśród psychologów, menedżerów oraz
specjalistów z dziedziny zarządzania. Powstawały coraz nowsze i bardziej
udoskonalone programy A-C.

Obecnie metoda Assessment Center jest powszechnie wykorzystywana w
dużych organizacjach w USA, Wielkiej Brytanii, Holandii, Danii i
Niemczech. W Polsce – choć jest znana od kilkunastu lat -
wykorzystywana jest stosunkowo rzadko. Z szacunkowych danych wynika,
że prawie 70% nie stosuje jej w doborze swoich pracowników.
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ZAŁOŻENIA ASSESSMENT
CENTER

• Podczas każdej sesji stosuje się kilka technik oceny z położeniem
największego naciskuna ćwiczenia sytuacyjne i gry psychologiczne
pozwalające symulować sytuacje będącerzeczywistymi sytuacjami w
pracy.

• Dobór technik oceny jest każdorazowo oparty o wcześniej
przeprowadzoną analizę stanowisk pracy. Skonstruowany na tej
podstawie profil kompetencji, jakimi powinien odznaczać się
pracownik pozwala określić zestaw zadań umożliwiających zebranie
informacji o ocenianych osobach w zakresie wyróżnionych wymiarów
analizowanego stanowiska pracy.

• Udział uczestników w Assessment Center ma charakter grupowy tzn.
w jednej sesji bierze udział od 4 do 8 osób, co daje możliwość
obserwowania uczestników w warunkach najbardziej zbliżonych do
naturalnych.

• Procedurę badawczą planują i realizują (poprzez wnikliwą obserwację
bezpośrednią) tzw.assessorzy, którymi są psychologowie, specjaliści
w dziedzinie zarządzania zasobami ludzkimi lub organizacji i
zarządzania, a także specjalnie przeszkoleni do celów tej procedury
menedżerowie z firmy macierzystej, zlecającej przeprowadzenie
Assessment C
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TECHNIKI I NARZĘDZIA
WYKORZYSTYWANE DLA
POTRZEB ASSESSMENT
CENTER

• Wywiad ustrukturalizowany

- rozmowa z badaną osobą o ściśle zaplanowanym przebiegu;

- ocena: poznanie danej osoby oraz zdobycie informacji na temat
dotychczasowego przebiegu jego pracy zawodowej, odniesionych
sukcesów i doznanych porażek na tym polu, a także na temat jego
zainteresowań, aspiracji, celów i oczekiwań,

• The in-Basket („kosz pocztowy”)

- ćwiczenie symulujące obowiązki menedżera; badany otrzymuje pakiet
korespondencji (pisma urzędowe, protokoły, listy, notatki służbowe);
wymaga się od kandydata podjęcia decyzji i wyrażenia swojej opinii na
temat poruszanych w korespondencji spraw i problemów w wyznaczonym
limicie czasowym,

- ocena: umiejętności podejmowania decyzji, działanie pod presją czasu,
spostrzegawczość,zdolności analityczne, myślenie przyczynowo-
skutkowe oraz zdolności kojarzenia,
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• Leaderless Discussion (dyskusja grupowa)

- analiza otrzymanego do rozwiązania problemu (ekonomiczny, społeczny,
kadrowy itp.) i wypracowanie „zespołowej decyzji” na drodze dyskusji
grupowej,

- ocena: przyjmowana rola grupowa, zdolności przywódcze, odporność na
sytuacje trudne, siła przebicia, komunikatywność, umiejętność
przekonywania i wywierania wpływu, konsekwencja, obrona własnego
stanowiska, uległość wobec innych,

• Case-study

- studium przypadku; analiza opisanej sytuacji problemowej (najczęściej
problem natury organizacyjnej) i sformułowanie rozwiązania
z uzasadnieniem prezentowanych wniosków,

- ocena: umiejętność analizy, kreatywność, wyobraźnia i inwencja twórcza,
poczucie rzeczywistości, tolerancja wobec nowości i zmian,

• Wystąpienie

- ustna prezentacja na określony temat; uczestnik przygotowuje
przemówienie, które prezentuje przed osobami oceniającymi mogącymi
zadawać mu dodatkowe pytania po zakończeniu wystąpienia,

- ocena: autoprezentacja, jasność i precyzja wyrażanych myśli,
adekwatność sformułowań, głębia lub powierzchowność myślenia,
refleksyjność, odporność na stres,
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• Gry kierownicze

- sytuacja zadaniowa o charakterze gry; zespołowe rozwiązywanie zadań
wymagających zarówno kooperacji, jak i rywalizacji,

- ocena; umiejętność funkcjonowania w warunkach ekstremalnych, poziom
kompetencji interpersonalnych, zjednywanie sympatii i zaufania,
nastawienie na współpracę – nastawienie na rywalizację, fair play,

• Testy i kwestionariusze osobowościowe

- wystandaryzowane narzędzia psychologiczne; wypełnianie testów
zgodnie z obecną w nich instrukcją, a często także w ściśle określonym
limicie czasowym,

- ocena: w zależności od testu można badać min.: predyspozycje
osobowościowe, kompetencje społeczne, zdolności intelektualne,
dojrzałość emocjonalną,

SMG KRC Poland Human Resources



RAPORT KOŃCOWY

ZAKRES TEMATYCZNY:

Przekazany Państwu raport końcowy będzie zawierał kompleksowe
informacje o każdym z uczestników w zakresie interesujących Państwa
aspektów.

FORMA PREZENTACJI DANYCH:

Zawarte w raporcie informacje o kandydatach będą prezentowane
w postaci:

a) danych opisowych,

b) danych liczbowych,

c) ujęć tabelarycznych,

ZASTOSOWANIE WIELU TECHNIK ANALIZY I PREZENTACJI DANYCH
UMOŻLIWIA:

- jasne i przejrzyste zestawienie wyników,

- łatwość opanowania zawartych w raporcie treści,

- możliwość dokonywania porównań wyników uzyskanych przez
poszczególnych uczestników,

- szybkość interpretacji zawartych w raporcie informacji,

- łatwość wyciągania wniosków,

SMG KRC Poland Human Resources



KOSZT REALIZACJI
JEDNODNIOWEJ SESJI
ASSESSMENT CENTER

JEDNODNIOWA SESJA KOSZT

Dla grupy 6 osobowej 8000

PLN*

*Orientacyjna cena przygotowania sesji, jej przeprowadzenia oraz

sporządzenia raportu końcowego


