Wróć do listy

Zarządzaj

[1.00-BK] Bilans kompetencji
Opis

Terminy rekrutacji
14.03.2022 08:00 - 29.03.2022 21:30

Zgłoszenia zakończone

05.04.2022 08:00 - 16.04.2022 10:00

Zgłoszenia aktywne

Terminy zajęć

Co dalej?

Wprowadzenie
Poniższa ankieta jest pierwszym etapem bilansu kompetencji.
Bilans jest niezbędnym narzędziem do ustalenia Państwa potrzeb
w zakresie rozwoju kompetencji kluczowych, w tym w zakresie
przedsiębiorczości, kompetencji analitycznych, komunikacyjnych
czy językowych. W ramach projektu „ZUT 4.0 – Kierunek:
Przyszłość” zostaną one istotnie podniesione, jednak konieczna
jest diagnoza stanu na wstępie.
Zgłaszając się do działania, prowadzonego przez Doradcę
Zawodowego w ramach projektu, dokonaj wstępnej samooceny
występowania u Ciebie poszczególnych kompetencji. Każda z
kompetencji oceniana jest w skali od 1 do 6, gdzie 1 oznacza brak
występowania danej kompetencji, zaś 6 wskazuje na
ponadprzeciętny poziom danej kompetencji.
Pamiętaj – ankieta ma za zadanie, wyłącznie zdiagnozować te
obszary, które wymagają rozwoju. Bilans kompetencji zostanie
wykorzystany do określenia Twoich oczekiwań, poziomu
poszczególnych kompetencji oraz wskazania obszarów udziału w
projekcie, dzięki którym Twoje kompetencje rozwiną się.
Kompetencje kluczowe (miękkie), które zdiagnozujemy dla
Ciebie w ramach projektu
1. Kompetencje analityczne, w tym umiejętność rozwiązywania
problemów
Samodzielność i inicjatywa,
Umiejętność organizacji pracy własnej,
Zdolności analityczne,
Umiejętność rozwiązywania problemów,
Otwartość na zmiany,
Umiejętność planowania,
Nastawienie na rozwój.
2. Kompetencje w zakresie przedsiębiorczości
Zorientowanie na klienta (wewnętrznego i
zewnętrznego),
Zorientowanie na wynik/sukces,
Umiejętność poszukiwania, gromadzenia i
przetwarzania informacji.
3. Kompetencje komunikacyjne, w tym umiejętność pracy w
grupie
Odporność na stres,
Budowanie relacji z klientem (wewnętrznym i
zewnętrznym),

1. Wypełnij ankietę zgłoszenia do udziału w projekcie w
ogłoszonych terminach rekrutacji.
2. Regulamin rekrutacji uczestników szkoleń i warsztatów
dla studentów w projekcie „ZUT 4.0 - Kierunek:
Przyszłość”
[LINK DO REGULAMINU]
3. Przekaż wypełnioną ankietę do oceny - nie zapomnij o tym
punkcie!
4. Oczekuj na wyniki rekrutacji.
5. Wybierz grupę, w ramach której wraz z Doradcą
zawodowym przygotujecie Indywidualny Plan Rozwoju
Kompetencji w ramach Projektu.

Opiekunowie kursu
Krzysztof Pietrusewicz

Supergrupa kursów
[ZUT4.0-BK] Bilanse kompetencji
W tylu kursach z tej supergrupy możesz wziąć udział:

Grupa kursów
[BKM] Bilans kompetencji miękkich
W tylu kursach z tej grupy możesz wziąć udział:
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Komunikatywność,
Nastawienie na współpracę,
Budowanie sieci kontaktów,
Kierowanie zespołem,
Przywództwo,
Myślenie strategiczne,
Planowanie rozwoju,
Zarządzanie sprzedażą.

course.alert.you_cant_participate_already_participated

Twoje zgłoszenia
Termin rekrutacji
14.03.2022 08:00 - 29.03.2022 21:30

Czas przekazania do oceny
16.03.2022 14:40:43

Ocena punktowa
3,00

Kwalifikacja
Tak

Informacje o zapisach do grup
Grupa została już przez Ciebie wybrana.

Twoje zajęcia - [1.00-BK-15] Bilans kompetencji
1. 06.04.2022 13:40-14:25
Wejdź na spotkanie

Online

Obecność oznaczona

Problem z zajęciami?
Nie widzę linku do spotkania
Kliknij 'Wejdź na spotkanie' - przeglądarka przekieruje Cię we
właściwe miejsce. Możliwe, że poprosi Cię o zgodę na
uruchomienie aplikacji MS Teams.
Przycisk 'Wejdź na spotkanie' prowadzi do spotkania, ale nikt
się na nim nie znajduje
Sprawdź godzinę. Możliwe, że spotkanie jeszcze się nie
rozpoczęło. Wróć w to miejsce o właściwej godzinie (a może we
właściwym dniu).
Otrzymałem link do spotkania od kolegi z pracy, ale nie mogę
do niego dołączyć
Spotkania tworzone są dla konkretnych grup osób. Zawsze
korzystaj z linku, który znajduje się w systemie.

System rekruter.zut.edu.pl powstał w ramach projektu ZUT 4.0 - Kierunek: Przyszłość
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