
Assessment Center /Development Center 
Centrum oceny i rozwoju - certyfikowany kurs na asesora 
7 - 8, 28 - 29 listopada, 
Warszawa, Centrum Konferencyjne „Sale Hrubieszowska”.

Szkolenie skierowane jest do specjalistów ds. 
zarządzania zasobami ludzkimi lub rekrutacji, 

managerów rekrutacji lub zarządzania zasobami 
ludzkimi lub innych osób angażowanych w procesy 
oceny kompetencji pracowników bądź kandydatów 

do pracy, zarówno w prywatnych 
przedsiębiorstwach, jak i w innych organizacjach.

Serdecznie zapraszamy! 

BMS Group Sp. z o.o.
ul. Nowogrodzka 50/515

00-695 Warszawa, tel: +48 22 412 50 62 
www.bmspolska.pl



Assessment Center / Development Center

Assessment / Development Centre to jedna z najefektywniejszych metod oceny kompetencji pracowników (lub 
kandydatów do pracy), która wśród wielu specjalistów i managerów HR, posiada opinię, procesu trudnego, 
czasochłonnego i kosztowego do przeprowadzenia.

Celem kursu „Assessment/ Development Centre” jest „odczarowanie” tej opinii i wyposażenie uczestników w 
wiedzę, narzędzia i umiejętności pozwalające na efektywne zaprojektowanie i przeprowadzenie procesu A/DC 
zarówno na potrzeby procesów rekrutacji jaki i w procesach HR, które wymagają oceny kompetencji pracowników.

Dla uczestników, którzy odbędą cały kurs oraz zrealizują projekt ośrodka oceny/rozwoju, kurs zakończy się 
certyfikatem wystawionym przez instytucję zarejestrowaną w Krajowym Rejestrze Instytucji Szkoleniowych 
(pozostali uczestnicy kurs zakończą zaświadczeniem o jego ukończeniu).

 

Kurs obejmuje:

ź 4 dni szkoleniowe (po 8 godz. każdy) obywające się w 2-ch modułach dwudniowych,
ź opracowanie projektu ośrodka oceny/ rozwoju (w ramach pracy pomiędzy modułami),
ź aktywne ćwiczenie umiejętności projektowania i prowadzenia ośrodka oceny/ rozwoju ( w tym umiejętności 

związane w wyciąganiem wniosków oraz udzielaniem informacji zwrotnej po ośrodku)

Cele kursu:

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

Dzień I

1. Wprowadzenie do tematyki A/DC
ź Czym jest Assessement/ Development Centre?
ź Jakie jest pochodzenie i wykorzystanie narzędzia A/DC w zarządzaniu zasobami ludzkimi?
ź Kluczowe różnice i podobieństwa między ośrodkami oceny i rozwoju (dyskusja grupowa).
ź Korzyści z wykorzystywania A/DC w zarządzaniu zasobami ludzkimi

2. Kompetencje
ź Czym kompetencja jest, a czym nie – zapoznanie z definicjami i wybór / opis definicji w danej organizacji (praca na 
bazie studium przypadku)
ź Behawioralność a opis kompetencji - definiowanie pozytywnych i negatywnych zachowań.
ź Tworzenie behawioralnych opisów kompetencji na cele narzędzi A/DC (praca w parach)

3. Projektowanie i harmonogram A/DC
ź Kluczowe aspekty wpływające na efektywność procesu A/DC (np. ilość mierzonych kompetencji, jakość definicji 
poszczególnych kompetencji)
ź Wybór ćwiczeń podczas A/DC i ich wpływ na harmonogram (praca indywidualna lub w parach).

4. Projektowanie ról dla osób zaangażowanych w proces
ź Analiza ról i odpowiedzialności osób w procesie A/DC
ź Wybór osób do poszczególnych ról (omówienie najważniejszych kryteriów)
ź Przygotowanie asesorów i aktorów do prowadzenia A/DC (studium przypadku)

Dzień II

1. Rodzaje oraz dobór zadań i ćwiczeń do celu A/DC (grupowe, testy, rozmowy behawioralne, indywidualne, etc.)
ź Praca w parach oraz podgrupach bazująca na zapoznaniu z najczęściej wykorzystywanymi

2. Prowadzenie sesji integracyjnej
ź Cele sesji
ź Najczęściej pojawiające się błędy i problemy – opracowanie narzędzi/ podejścia prewencyjnego

3. Raporty z A/DC - studium przypadku

4. Zakańczanie i podsumowywanie A/DC – omówienie podstawowych zasad.
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Program kursu

Dzień III 

1. Narzędzia i zasady pracy asesora (opanowanie ORCE – Observe, Record, Classify, Evaluate) – zestaw ćwiczeń 
indywidualnych i w parach pozwalających uczestnikom na rozwój umiejętności obserwacji, notowania, 
klasyfikowania i oceny obserwowanych podczas A/DC zachowań pożądanych i niepożądanych)

2. Skalowanie ocen – ćwiczenia w parach

3. Udzielanie informacji zwrotnej
ź Komu i kiedy udzielać informacji zwrotnej po A/DC?
ź Dlaczego warto udzielać informacji zwrotnej?
ź Ćwiczenie struktury udzielania informacji zwrotnej

Dzień IV

1. Błędy oceniania i interpretacji
ź Najczęściej pojawiającej się błędy w pracy asesora i sposoby ich unikania

2. Zasady etyczne w pracy asesora

3. Prezentacje projektów uczestników kursu.
ź Uczestnicy kursu prezentują przygotowane projekty A/DC bazujące na nabytej wiedzy i umiejętnościach

4. Zakończenie kursu, wręczenie certyfikatów, podsumowanie. 
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Nasz Trener:

Elżbieta Malicka

DZIAŁ PRWNY 

SYLWETKA TRENERA  
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www.bmspolska.pl

Doświadczony Manager HR, certyfikowany Trener i Coach. Od 15 lat aktywnie związana z 
zarządzaniem zasobami ludzkimi w firmach różnych branż i krajów. Z rozwojem 
kompetencji służb HR i liderów w biznesie związana od początku kariery w obszarze HR. 

Swoją przygodę z międzynarodowym HR rozpoczęła od pracy w japońskiej firmie branży 
motoryzacyjnej. Pasja do poznawania ludzi, kultur i rozwoju w obszarze HR poprowadziła 
ją do Wielkiej Brytanii, gdzie przez 2 lata poznawała tajniki pracy w branży rekrutacyjnej i 
ukończyła z wyróżnieniem studia podyplomowe „Diploma in Recruitment Practice” z 
Recruitment & Employment Council. 

Po powrocie do kraju, jako Branch Manager oddziału międzynarodowej firmy doradztwa 
personalnej i rekrutacji, wpierała budowanie biznesu firmy oraz kompetencji jej 
konsultantów w zachodniej Polsce, doradzając klientom w poszukiwaniu efektywnych 
rozwiązań w obszarze zarządzania zasobami ludzkimi oraz ucząc konsultantów technik 
prowadzenia rekrutacji i selekcji (w tym specjalizowała się w projektowaniu zadań do A/DC 
oraz wywiadach opartych na kompetencjach). W latach 2010 – 2012 jako Dyrektor ds. 
Zasobów Ludzkich w azjatyckiej firmie branży elektronicznej, odpowiedzialna była za 
procesy zarządzania zasobami ludzkimi w lokalizacjach koncernu na terenie Unii 
Europejskiej i Rosji. Od 2013 roku związana z polską spółką, gdzie od 2014 roku, 
odpowiada za procesy transferów międzynarodowych pracowników oraz rozwój 
kompetencji pracowników w wewnętrznych programach talentowych. 

Z wykształcenia nauczyciel, specjalista ds. rekrutacji i rozwoju talentów, ukończyła liczne 
kursy w obszarze HR (w tym projektowanie i realizacja A/DC, prowadzenie wywiadów 
behawioralnych, rekrutacja i selekcja), opiekun trenerów oraz coach.

Na pojawiające się pytania chętnie odpowiem osobiście. Zapraszam do udziału 
i kontaktu. 
      Grzegorz  Mandziuk 

Propozycję przygotował:

Grzegorz Mandziuk - Training & Business Development Manager 
grzegorz.mandziuk@bmspolska.pl                 

tel: 728 108 159
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