
• Co to jest A/DC? 

• Czym się różni Assessment Center i Development Center?

• Jak zaprojektować ośrodek oceny kompetencji i potencjału? 

• Jak przygotować się do roli asesora? 

Zgłoś swój udział już dziś!

      530 405 003       hubert.wozniak@bmspolska.pl   

Certyfikowany kurs asesora metody 
Assessment Center /Development Center

Golden Floor Plaza,
Warszawa, 6-7 i 27-28 czerwca

Warsztat



  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  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.

Kurs obejmuje

• 4 dni szkoleniowe (po 8 godz. każdy) odbywające się w 2-ch modułach dwudniowych, 

• Opracowanie projektu ośrodka oceny/ rozwoju (w ramach pracy pomiędzy modułami), 

• Aktywne ćwiczenie umiejętności projektowania i prowadzenia ośrodka oceny/ rozwoju ( w tym
miejętności związane w wyciąganiem wniosków oraz udzielaniem informacji zwrotnej po 
ośrodku)
                         

Cele kursu:       
 
Przygotowanie do pełnienia funkcji asesora i koordynatora sesji AC/DC poprzez:

• Zdobycie praktycznej wiedzy z zakresu przygotowania i zorganizowania sesji AC/DC.

• Poznanie narzędzi oceny uczestników oraz zdobycie umiejętności samodzielnego ich projektowania.

• Zdobycie umiejętności sporządzenia raportów po sesji oraz udzielania informacji zwrotnej.



             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  I

1. Wprowadzenie do metody AC/DC,
• różnice między AC a DC,
• zastosowanie metody,
• wady i zalety narzędzia,
• międzynarodowe wytyczne do przeprowadzenie ośrodka oceny (AC/DC).

2. Rola i kompetencje asesora,
• Organizacja sesji, logistyka przedsięwzięcia, zabezpieczenie ryzyk.

Dzień II

1. Zaprojektowanie sesji,
• dostępne narzędzia: testy, in basket, case studies, prezentacje, dyskusje grupowe, gry, wywiad kompetencyjny,
• tworzenie narzędzi,
• harmonogram sesji,
• tworzenie materiałów dla uczestników.

2. Kompetencje - podstawa do oceniania uczestników sesji,
• modele kompetencyjne,
• rodzaje kompetencji,
• skale ocen,
• ocena kompetencji,
• błędy w ocenie,
• integracja ocen.

Dzień  III 

1. Zastosowanie testów w trakcie sesji AC/DC.
2. Udzielanie informacji zwrotnej .

Dzień IV

1. Opracowanie raportów.
2. Trudne sytuacje podczas sesji.



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

Izabela Chojnacka- Naskręt

Absolwentka Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego, studiów podyplomowych z zakresu 
Zarządzania Zasobami Ludzkimi na Politechnice Gdańskiej oraz Life Coachingu w Collegium Civitas. 
Ekspert w obszarze Zarządzania Zasobami Ludzkimi. Doświadczony rekruter, project manager, 
koordynator i asesor sesji AC/DC. Pasjonatka rozwoju osobistego. Specjalizuje się w zagadnieniach 
związanych z rozwojem zawodowym, inteligencją emocjonalną, skuteczną komunikacją i 
zarządzaniem kompetencjami. 

Wybrane szkolenia i certyfikaty: Train the Trainer – UOUW , Transforming Communication- 
Advanced Workshop (Richard Bolstad); Coaching Clinic (Corporate Coach U); Racjonalna Terapia 
Zachowań (Aurelia Dembińska); Praktyk NLP (Design Thinking Małgorzata Marczewska); Extended 
Disc Certification Training; Certificate in Advanced English;  Certified Laughter Yoga Leader. 

Prywatnie – miłośniczka aktywności sportowych na łonie natury oraz podróży do miejsc 
magicznych, które opisuje na swoim blogu. Ważne miejsce w jej życiu zajmuje muzyka, w wolnych 
chwilach gra na pianinie i na flecie.

Małgorzata Łozińska

Trener, Coach, Konsultant 

Absolwentka Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego i studiów podyplomowych na 
kierunku Zarządzanie Ludźmi w Firmie na Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie. W 2012 
roku uzyskała certyfikat Mastera NLP. W roku 2013 ukończyła Akademię Trenera Biznesu. Posiada 
kilkunastoletnie doświadczenie zawodowe, związane z zarządzaniem ludźmi w organizacjach. Od 
ponad 5 lat pracuje jako konsultant HR i trener. Zaangażowana w realizację projektów doradczych i 
rozwojowych w zakresie zarządzania ludźmi i podnoszenia ich kompetencji w miejscu pracy. 

Specjalizuje się w budowaniu modeli kompetencyjnych oraz w tworzeniu narzędzi HR na bazie 
kompetencji, opisach stanowisk pracy, rekrutacji w oparciu o wywiady behawioralne, próbki pracy i 
Assessment Center, diagnozie kompetencji poprzez sesje Development Center, projektowaniu 
działań rozwojowych adekwatnie do zbadanych potrzeb, zarządzania szkoleniami, wdrażania 
systemów ocen okresowych. Prowadzi szkolenia specjalistyczne dla pracowników działów HR 
(metodologia ACDC, projektowanie ścieżek rozwoju, wywiady behawioralne, ocena okresowa), oraz 
szkolenia rozwijające kompetencje pracowników i menedżerów i podnoszące efektywność pracy 
(m.in. efektywna komunikacja interpersonalna, asertywność, współpraca w zespole, delegowanie, 
informacja zwrotna, zarządzanie zespołem). 

Prywatnie jest pasjonatką rękodzieła. Tworzy ceramikę, szyje, szydełkuje, tka. Uczy się wciąż 
nowych technik i uczy innych. Ma misję budzenia w ludziach kreatywności, która drzemie w 
każdym. Oprócz twórczości, jej miłością są psy.


