
 • Narzędzia wykorzystywane podczas sesji AC/DC z przykładami ich zastosowania

 • Jak przygotować opis kompetencji w sposób umożliwiający ich późniejszą ocenę w sposób  
  jednoznaczny?

 • W ramach praktycznego wykorzystania zdobytej podczas szkolenia wiedzy Uczestnicy  
  będą mieli za zadanie przygotowanie projektu sesji AC/DC.

 •  Jak przygotować i przeprowadzić indywidualny feedback dla uczestnika sesji AC/DC 

              Zgłoś swój udział już dziś!

         530 755 339       ewa.rokicka@bmspolska.pl   
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  WARSZTAT

Spełniły oczekiwania. Bardzo fajny sposób zaangażowania słuchaczy w zajęcia i aktywny udział.
        
       Adam Kostrzewa, Adwokat, Partner w Kancelarii SPCG

Na luzie, ale w pełni profesjonalne szkolenie.
        
       Jakub Podkomorzy, Dyrektor Sprzedaży, Ultimo

Assessment & Development Center określane również jako ośrodek oceny jest jedną z najskuteczniejszych 
metod oceny kompetencji i potencjału rozwojowego.

Metoda ta wykorzystywana jest przede wszystkim w procesach rekrutacji do oceny kompetencji i 
predyspozycji pod kątem danego stanowiska oraz jako narzędzie oceny potencjału pracowników na 
potrzeby programów rozwojowych.

Skuteczność tej metody jest przede wszystkim efektem różnorodności wykorzystywanych podczas sesji 
AC/DC narzędzi oraz oceny dokonywanej przez zespół asesorów, co zwiększa jej obiektywność i 
kompleksowość.

Szkolenie „Assessment & Development Center – efektywna metoda oceny kompetencji i potencjału 
zawodowego” skierowane jest do osób planujących wdrożenie metody AC/DC w swoich organizacjach oraz 
wykorzystanie tej metody w swojej pracy przygotowując procesy AC/DC oraz uczestnicząc w nich w 
charakterze asesora.

Szkolenie składa się z dwóch jednodniowych sesji pomiędzy, którymi uczestnicy przygotują projekt sesji 
AC/DC dla wybranego stanowiska.

Metodyka

Proponowany program warsztatu opiera się w 60% na pracy warsztatowej (ćwiczenia indywidualne, 
grupowe, studia przypadków, symulacje etc.). Większość zagadnień jest skonstruowana w taki sposób, aby 
uczestnicy już na warsztacie byli w stanie wdrażać poznane zagadnienia w praktykę czyli zacząć planować 
i projektować elementy digitalizacji działu HR.

Cele

•  wyposażenie i usystematyzowanie wiedzy uczestników w obszarze A/DC jako narzędzia rekrutacji i  
 rozwoju pracowników,
•  nabycie umiejętności projektowania A/DC (w tym opanowanie umiejętności układania    
 harmonogramu A/DC, projektowania ćwiczeń, raportów, etc.),
•  ćwiczenie umiejętności niezbędnych do pełnienia poszczególnych ról w A/DC (w tym asesora,  
 asesora wiodącego, koordynatora, osoby prowadzącej wywiad, „aktora”),
•  nabycie umiejętności pozwalających na unikanie pułapek w pracy w poszczególnych rolach podczas  
 A/DC,
•  budowanie pewności w wykorzystaniu A/DC jako efektywnego i prostego narzędzia oceny   
 kompetencji pracowników i kandydatów.



             PROGRAM

Otrzymałam i doświadczyłam akceptacji, zrozumienia, chęci pomocy i wsparcia, prostych narzędzi, miłej 
atmosfery. Przebywałam pod opieką super prowadzącego
   
        Nina Krystoń, Dyrektor ds. CSR, Kopex

Dzień 1

1. Wprowadzenie w metodę AC/DC

• Czym jest Assessment i Development Center – podobieństwa i różnice
• Zakres i cel stosowania AC/DC w ocenie kompetencji i potencjału zawodowego
• Sesja AC/DC – cel, przebieg i role 
• Efektywność Assessment & Development Center 

2. Przygotowanie sesji AC/DC

• Wybór kompetencji, które będą oceniane podczas sesji
• Jak przygotować opis kompetencji w sposób umożliwiający ich późniejszą ocenę w sposób jednoznaczny?
• Narzędzia wykorzystywane podczas sesji AC/DC z przykładami ich zastosowania
• Jak dobrać narzędzia do badanych kompetencji oraz jak zapewnić ich efektywność?
• Jak tworzyć zadania i na co zwrócić uwagę w ich opisach
• Jak zaplanować przebieg sesji i o co zadbać?

3. Ocena kompetencji uczestników podczas sesji AC/DC

• Asesor – jego rola i kompetencje
• Dokumentacja przebiegu sesji i wyników uczestników
• Możliwe błędy w ocenie – jak zadbać o obiektywizm oceny

Zakończenie dnia 1
W ramach praktycznego wykorzystania zdobytej podczas szkolenia wiedzy Uczestnicy będą mieli za zadanie 
przygotowanie projektu sesji AC/DC.

Dzień 2

1. Prezentacja i omówienie projektów indywidualnych przygotowanych przez Uczestników szkolenia.

2. Podsumowanie sesji AC/DC

• Narada asesorów i ustalenie ocen indywidualnych uczestników
• Jak przygotować i co powinien zawierać raport końcowy 

3. Informacja zwrotna dla uczestnika sesji AC/DC

• Czym się od siebie różnią informacje zwrotne po Assessment i Development Center
• Jak przygotować i przeprowadzić indywidualny feedback dla uczestnika sesji AC/DC
• Jak przygotować rekomendacje rozwojowe dla uczestnika Development Center



    TRENERZY

BMS Poland Group Sp.z o.o., ul. Młynarska 42/115,
01-171 Warszawa, tel: +48 22 4125062, fax: +48 22 4125061
e-mail: info@bmspolska.pl, www.bmspolska.pl

Anna Bartosińska

Od 2005 roku wspieram liderów oraz całe zespoły w podnoszeniu efektywności i 
osiąganiu celów (od 2015 jako konsultant / trener zewnętrzny). Pracując z kadrą 
zarządzającą wdrażam w firmach kulturę przywództwa, procesy wspierające 
zarządzanie zespołem, realizuję projekty mające na celu podnoszenie kompetencji 
menedżerów. Projektuję i wdrażam procesy HR (od planowania zatrudnienia, po 
outplacement) ze specjalizacją w procesach opartych na kompetencjach (budowanie 
modeli kompetencyjnych, identyfikacja, ocena i rozwój kompetencji). Pracowałam 
zarówno z korporacjami, głównie z branży automotive i logistyki, jak i z firmami 
sektora MSP. Pracując w trzecim sektorze prowadziłam międzynarodowe zespoły 
projektowe.

Wykształcenie ekonomiczne pozwala mi  (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach) 
projektować i wdrażać procesy rozwojowe łączące w sobie realizację celów 
biznesowych firm z dbaniem o satysfakcję i zaangażowanie ich pracowników. Zaś 
umiejętności wspierania pracy z kompetencjami i prowadzenia procesów 
rozwojowych (Szkoła Trenerów SKiTZ Matrik,  Coaching Center) pomagają skutecznie 
odkrywać i rozwijać potencjał swoich klientów. Swoje programy buduję zgodnie ze 
standardem HRD BP. Jestem także certyfikowanym ekspertem Thalento - 
kompleksowego narzędzia badania osobowości, kompetencji i motywacji.

Współpracuję z Wyższą Szkołą Bankową w Chorzowie, gdzie dzielę się swoją wiedzą 
ze studentami takich kierunków jak zarządzanie, psychologia w biznesie czy 
pedagogika.

Współpracowałam m.in. z takimi firmami jak: ZF Group / TRW, GE Healthcare, , 
Fresenius-Kabi, Cooper Standard, DB Schenker i DB Cargo, Elekta Business Services, 
BCC (wchodząca w skład PeKaO S.A.), Grupa Boryszew, Grupa LAKMA.

Prowadzę szkolenia z zakresu: zarządzania zespołem, budowania zaangażowania i 
motywowania pracowników, delegowania i egzekwowania zadań, komunikacji 
interpersonalnej, zarządzania sobą w czasie, twórczego rozwiązywania problemów, 
radzenia sobie ze stresem i emocjami, organizacji pracy zespołów zdalnych i 
hybrydowych, zarządzania talentami i rozwojem pracowników oraz procesów i 
systemów HR.


