
                                                                                                                     

Assessment Centre 
 

Celem szkolenia jest przygotowanie uczestników do pełnienia odpowiedzialnej funkcji asesorów podczas centrum oceny 
AC lub DC. Po jego ukończeniu każdy z uczestników będzie w stanie zaprojektować i dopasować do specyfiki stanowiska 
wybrane typy zadań assessmentowych oraz z należytą uważnością przeprowadzić i podsumować centrum oceny, 
dokonując obiektywnej ewaluacji obserwowanych kandydatów.  

 

Szkolenie przeznaczone jest w szczególności dla osób,  
które spełniają przynajmniej 3 z poniższych kryteriów: 

 Do ich obowiązków należy prowadzenie rekrutacji. 

 Uczestniczą lub mają uczestniczyć w przyszłości   
w projektowaniu i prowadzeniu centrum oceny 
Assessment Centre. 

 Uczestniczą lub mają uczestniczyć w przyszłości  
projektowaniu i prowadzeniu centrum oceny 
Development Centre. 

 Do ich obowiązków należy czuwanie nad poprawnością 
przebiegu centrum oceny AC lub DC w ich firmie. 

 Z racji na pełnione obowiązki potrzebuję znać teorię  
i praktykę konstruowania  prowadzenia centrów oceny AC 
lub DC. 

 Znają teorię ról zespołowych M. Belbina i chcieliby 
wykorzystać bazującą na niej metodologię do rekrutacji i 
rozwoju pracowników. 

 

 

Po szkoleniu uczestnicy: 

 Potrafią stworzyć kompetencyjny profil idealnego 
kandydata, na podstawie którego prowadzone będzie 
centrum oceny. 

 Potrafią zaprojektować, w oparciu o realne wymagania 
stanowiska na które prowadzona jest rekrutacja, wybrane 
ćwiczenia Assessment / Development Centre. 

 Potrafią zaprojektować i zaplanować przebieg centrum 
oceny AC lub DC. 

 Potrafią wykorzystać do konstruowania ćwiczeń 
assessmentowych teorię ról zespołowych M. Belbina. 

 Potrafią skonstruować AC lub DC skoncentrowany na 
badaniu kompetencji lub/i preferencji. 

 Znają swoją własną preferowaną rolę w zespole, zdają 
sobie sprawę z jej mocnych stron i obszarów rozwoju. 

 Potrafią skutecznie pełnić funkcję asesora, opierając 
swoje obserwacje na mierzalnych wskaźnikach. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dodatkowym benefitem dla uczestników jest wypełnienie kwestionariusza ról zespołowych M. Belbina i poznanie 
własnej preferowanej roli w zespole z punktu widzenia komfortu pracy oraz efektywności w różnego rodzaju 
projektach. 

 



 

 

Program szkolenia 

Dzień 1 

 Wprowadzenie do szkolenia. 

 Assessment i Development Centre – co to jest, jaka jest geneza, jaka jest skuteczność 
narzędzia. 

 Projektowanie rekrutacji w oparciu o Assessemnt Centre – konstruowanie profilu kandydata 
idealnego. 

 Projektowanie ścieżki rozwoju w oparciu o Development Centre. 

 Definiowanie kompetencji badanych podczas AC lub DC. 

 Konstruowanie arkusza oceny. 

 Konstruowanie podstawowych ćwiczeń assesmentowych (symulacja, case study, koszyk 
zadań, dyskusja grupowa, prezentacja). 

 Podsumowanie pierwszego dnia. 

Dzień 2 

 Powtórzenie dnia pierwszego. 

 Wprowadzenie do teorii Ról Zespołowych Belbina - wypełnienie kwestionariusza. 

 Charakterystyka ról, ich mocnych i słabych stron.  

 Porównanie i interpretacja wyników uzyskanych w teście Belbina. 

 Konstruowanie ćwiczeń assessmentowch badających predyspozycje i preferencje 
kandydatów. 

 Symulacja sesji AC lub DC. Uczestnicy wcielają się w role kandydatów i asesorów. Asesorzy 
pracują w oparciu o stworzony przez siebie arkusz oceny. 

 Sposoby udzielania feedbacku kandydatowi.  

 Podsumowanie szkolenia. 

 

 

 


