PSIDIUM AKKREDITÁCIÓS KÉPZÉS

TÁJÉKOZTATÓ
PSIDIUM RENDSZERISMERETI KÉPZÉS

DÖNTÉSTÁMOGATÓ MÓDSZEREK A HUMÁNERŐFORRÁS MENEDZSMENTBEN –
OBJEKTIVITÁS ÉS MÉRHETŐSÉG BEVEZETÉSE

PAK TÁJÉKOZTATÓ

Programjaink célja, hogy támogassa a humánerőforrás menedzsment területen dolgozók és
humánerőforrás feladatokat ellátó funkcionális- és felsővezetők munkáját.

A PSIDIUM MINŐSÉGBIZTOSÍTÁSI RENDSZERÉNEK ALAPELVEI:
1. A Psidium Akkreditációs Képzés szakmai minősége biztosítja a Psidium eszközök
professzionális használatát
2. A képzés befejezéseképpen a résztvevők írásbeli és szóbeli vizsgán adnak számot
megszerzett tudásukról
3. A sikeres vizsga letétele után a résztvevő Psidium Akkreditált Tanácsadóvá válik
4. A Psidium által forgalmazott tesztek alapján történő visszajelzésre kizárólag Psidium
Akkreditált Tanácsadó jogosult

A PSIDIUM FELMÉRÉSI ESZKÖZÖK SEGÍTENEK ÖNNEK
•

Objektív eszközökkel alátámasztani az emberekkel kapcsolatos döntéseit

•

Fejleszteni kiválasztási folyamatát költség, szükséges idő és felvett jelöltek
minőségének szempontjából

•

Beilleszteni és motiválni új kollégáit

•

Meghatározni az egyén/csapat szükségleteinek valóban megfelelő fejlesztési irányokat

•

Kijelölni az egyén kompetenciáihoz legjobban illeszkedő karrierutat

•

Kialakítani a vállalatra vonatkozó, átfogó kompetenciamenedzsment rendszerét

A PSIDIUM AKKREDITÁCIÓS KÉPZÉSEK FELÉPÍTÉSE
A képzési program modulokból épül fel, amik önmagukban egy-egy terméket/témakört
ölelnek át.

Modul neve

Időtartama

Vizsga

1. Modul: DISC-BM (2nap DISC/1nap BM)

3 nap

írásbeli + szóbeli

2. Modul: Facet5

3 nap

írásbeli + szóbeli

3. Modul: ASSESS

3 nap

írásbeli + szóbeli

4. Modul: Thinking Styles

1 nap

írásbeli + szóbeli

5. Modul: 360 fokos felmérések

1 nap

nincs vizsga

6. Modul: StressScan+EQ

1 nap

nincs vizsga

0,5 nap

nincs vizsga

7. Modul: Select, Sales Max

A modulok tervezett tematikája az alábbiak szerint alakul:
1. MODUL: DISC/BM RENDSZER – 3 NAP – 2 NAP DISC / 1 NAP BM
Cél: Részletesen bemutatni a Viselkedési stílus (DISC) és az Értékek, motivációk (BM)
felmérések elméleti hátterét, alkalmazási lehetőségeit (esettanulmányok), és a kérdőívek
riportjainak elemzési technikáját. A két teszt együttes alkalmazása révén megismerhetőek a
csapatalkalmazási, illetve kiválasztási, munkakör profilozási lehetőségek is.
2. MODUL: FACET5 RENDSZER - 3 NAP
Cél: A Facet5 kérdőív elméleti hátterének, a BigFive megközelítésnek valamint a gyakorlati
alkalmazásainak, hazai tapasztalatainak részletes bemutatása. Ennek része a tesztkitöltési
megbízhatóság vizsgálata, valamint a skála-szintű elemzéseken túl, a tipikus profil
mintázatokba („Családok”) sorolás alapján történő elemzés megismertetése. További két
riportopcióhoz

kapcsolódóan

a

munkahelyi

kiválasztásban

(Audition),

illetve

a

csapatalkalmazásban (Teamscape) való használat és internetes kezelés bemutatása is a
program részét képezi.

3. MODUL: ASSESS RENDSZER – 3 NAP
Cél: Megismertetni a résztvevőkkel az Assess kompetencia alapú személyiségmérő
tesztrendszer eredményeinek értelmezési és alkalmazási területeit, valamint az Assess
standard-, illetve kompetencia alapú riport verzióit, illetve a kapcsolódó opcionális kérdőív
modulok sajátságait. A kompetencia rendszer (az alapjául szolgáló kompetencia könyvtár)
áttekintése révén megismerhetők a kész kompetencia szettek éppúgy, mint a kompetenciamodell kialakításának főbb lépései.
4. MODUL: THINKING STYLES RENDSZER – 1 NAP
Cél: A gondolkodási stílusok kérdőív elméleti alapjainak megértése révén a különféle
kognitív működési mechanizmusok egyensúlyáról (illetve kiegyensúlyozatlanságáról) – mind
az érzékszerv, mind az ember, mind pedig a feladat orientáció jellegéről – képet kaphatunk. A
Thinking Styles, mint egyéni vagy csoportos fejlesztési eszköz összesen 12 mini profil
mentén történő értelmezés révén segíti a komplex rendszer megértését, gyakorlati
alkalmazásának elsajátítását.
5. MODUL: 360 FOKOS FELMÉRÉSEK - 1 NAP
Cél: A különböző 360 fokos felmérési eszközök elméleti megközelítésének, struktúrájának,
elemzési módszertanának bemutatása, valamint az egyéb felmérés-típusok mellett történő
alkalmazásainak áttekintése. A 360-fokos felmérések szervezeti életben betöltött speciális
szerepe miatt külön hangsúly helyeződik a bevezetés és visszajelzés adás témakörére (pl.
bizalmasság, anonimitás biztosítása), mivel ezek döntően befolyásolhatják az ilyen típusú
felmérések eredményességét.
6. MODUL: STRESS ÉS ÉRZELMI INTELLIGENCIA FELMÉRÉSEK – 1 NAP
Cél: A stressz különféle formáinak, forrásainak és a megküzdés lehetséges mechanizmusainak
megértése és ezen keresztül a stressz kezelés fejlesztési lehetőségeinek körüljárása. Ehhez
kapcsolódóan az érzelmi intelligencia (EQ) témájának, az érzelmek felismerésének és
kezelésnek elméleti megközelítésének, valamint mérhető aspektusainak megismerése révén az
egyéni önkitöltős technika mellett részletesen szóba kerül a 360-fokos felméréssel való
kombinálás lehetősége (EQ360), illetve a kapott eredmények értelmezési és alkalmazási
módjai.

7. MODUL: SALESMAX – SALES SELECT TESZTEK ÉS SELECT TERMÉKCSALÁD – 0,5 NAP
Cél: A SalesMax és Sales Select értékesítői tesztek elméleti alapjainak és kiválasztási
valamint fejlesztési területeken való alkalmazási lehetőségeinek ismertetése. A Select
termékcsalád áttekintése révén az alapszintű, beosztotti munkakörökre specifikus kiválasztási
kérdőívek és riportok bemutatása, valamint az „off the shelf” termékek felhasználási feltételei.
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PAK modul

Szeptember 7 – 8.

DISC PAK

Szeptember 9.

BM PAK

Szeptember 14 - 16.

Facet5 PAK

Szeptember 23.

Select, SalesMax képzés

Október 5-7.

Assess PAK

Október 12-13.

DISC PAK

Október 14.

BM PAK

Október 20.

360° képzés

November 3.

StressScan + EQ képzés

November 4.

Select, SalesMax képzés

November 9-11.

Facet5 PAK

November 23- 24.

DISC PAK

November 25.

BM PAK

December 7 - 9.

Assess PAK

HA BÁRMILYEN KÉRDÉSE MERÜLNE FEL, KÉREM KERESSEN BENNÜNKET:
E-MAILEN: EVA.MEZEI@PSIDIUM.HU
PAK KÉPZÉS FELELŐS: MEZEI ÉVA
MOBIL: 06 20-203 6522

JELENTKEZÉSI LAP
PSIDIUM AKKREDITÁCIÓS KÉPZÉS
Résztvevő neve:

E-mail:

Cég neve:

Beosztása:

Telefon:

Fax:
SZÁMLÁZÁSI ADATOK
Szerződő fél neve: ________________________________________________
Szerződő fél címe: ________________________________________________
Kérném a nevem feltüntetését a számlán:

igen

nem

Kérjük, jelölje be, hogy melyik képzésünkre jelentkezik:
Szeptember 7 - 8.

DISC PAK 160.000,-+ Áfa / 2 nap

Szeptember 9.

BM PAK 80.000,-+Áfa / 1 nap

Szeptember 14 - 16.

Facet5 PAK 240.000,-+Áfa / 3 nap

Szeptember 23.

Select, SalesMax képzés 40.000,-+ Áfa / 0,5 nap

Október 5-7.

Assess PAK 240.000,-+ Áfa / 3 nap

Október 12-13.

DISC PAK 160.000,-+ Áfa / 2 nap

Október 14.

BM PAK 80.000,-+ Áfa / 1 nap

Október 20.

360° képzés 80.000,-+ Áfa / 1 nap

November 3.

StressScan + EQ képzés 80.000,-+ Áfa / 1 nap

November 4.

Select, SalesMax képzés 40.000,-+ Áfa / 0,5 nap

November 9-11.

Facet5 PAK 240.000,-+Áfa / 3 nap

November 23- 24.

DISC PAK 160.000,-+ Áfa / 2 nap

November 25.

BM PAK 80.000,-+Áfa / 1 nap

December 7 - 9.

Assess PAK 240.000,-+ Áfa / 3 nap

Kérjük, jelölje be, amennyiben vizsgázni is szeretne:
DISC vizsga

75.000,- + Áfa

BM vizsga

75.000,- + Áfa

Facet5 vizsga

100.000,- + Áfa

Assess vizsga

100.000,- + Áfa

Dátum:
Aláírás
Aláírásommal tanúsítom, hogy részt kívánok venni a Psidium Akkreditációs képzésen. A részvételi díjat legkésőbb a tréning időpontjáig
átutalom a számlán megjelöltek szerint. A számlát a jelentkezés után postán és e-mailben is elküldjük Önnek.
Elfogadom, hogy lemondásom esetén a Psidium Onlinetesztek Kft. igényt tart a befizetett részvételi díj bizonyos %-ára a következők szerint:
•
amennyiben az 3-5 nappal a program előtt történik, a részvételi díj 25%-ára
•
amennyiben az 1-2 nappal a program előtt történik, a részvételi díj 50%-ára

Kérjük, hogy ezt a jelentkezési lapot tekintsék egyben megrendelőnek is!A jelentkezési lapot kérem a
következő elérhetőségekre juttassa vissza: eva.mezei@psidium.hu

