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DEZVOLTAREA MANAGERILOR

FUNCȚIILE CHEIE ALE UNEI
ORGANIZAȚII DEPIND DE ACȚIUNILE
ȘI DE DECIZIILE ZILNICE ALE
MANAGERILOR SĂI.

Indiferent de experienţa pe care o
are un manager, este important ca
el să cunoască lucrurile de bază
pentru a avea succes.
Când ştie o organizaţie dacă
managerii ei au competenţele
necesare pentru a da performanţă
maximă? Ce îi poate motiva
să îşi schimbe atitudinile şi
comportamentele pentru a deveni
mai buni?

Studiul care
permite
managerilor de
la toate nivelurile
să-şi evalueze
competenţele şi
comportamentele
în mediul de lucru.

Human Synergistics a dezvoltat
MEPS (Studiul de eficacitate
managerială), un instrument
puternic de coaching care măsoară
şi evaluează competenţele
esenţiale ale unui manager de
succes.
MEPS foloseşte un sistem unic,
cercetat şi validat statistic pentru a
oferi managerilor feedback întrun mod cuprinzator şi clar pentru
cele 14 competenţe esenţiale. Prin
cunoştinţele şi percepţiile pe care
aceste informaţii le aduc, managerii
pot identifica corect nevoile de
dezvoltare şi îşi pot îmbunătăţi
performanţa.

PROCESUL

Feedback-ul MEPS este un moment
cheie în dezvoltarea individuală.
Felul în care un manager îşi autoevaluează performanţa oferă
informaţii care sunt şi mai puternice
prin comparaţie cu feedback-ul din
partea celorlalţi.
Pentru a ne asigura că managerii
primesc o perspectivă echilibrată
asupra punctelor tari şi asupra
oportunităţilor de îmbunătăţire,
MEPS măsoară performanţa atât din
punctul de vedere al individului cât
şi din punctul de vedere al altor 8
persoane de încredere din mediul
de lucru.
Chestionarul MEPS are 96 de
întrebări la care răspund managerii
focali şi colegii aleşi de ei să le dea
feedback.
Raportul MEPS scoate în evidenţă
eficacitatea şi consecinţele
comportamentului unui manager în
conducerea oamenilor, abilitatea de
a lucra în echipă, evoluţia în carieră
şi interesul în autodezvoltare.
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Rezultatele sunt detaliate şi prezentate sub forma de grafice uşor de urmărit şi de înţeles care identifică nevoile de
îmbunătăţire pentru următoarele competenţe:
Competenţe legate de sarcină:
•
•
•
•
•
•

Rezolvarea problemelor
Managementul timpului
Planificarea
Stabilirea obiectivelor
Conducerea performantă
Organizarea

Competenţe interpersonale:
•
•
•
•
•

Dezvoltarea echipei
Delegarea
Participarea
Alinierea dezacordurilor
Feedback

Competenţe personale:
•
•
•

Managementul stresului
Păstrarea integrităţii
Angajament

REZULTATE

MATERIALE

Punctul forte al raportului individual MEPS este că
plasează responsabilitatea pentru îmbunătăţirea
performanţei chiar în mâinile managerilor.
Mai exact, MEPS permite managerilor:

Pe lângă raportul de feedback individual MEPS, din
datele colectate în cadrul aceleiaşi companii, putem
realiza un raport compozit, de grup, prin care se
identifică nevoile comune de dezvoltare.
Pachetul raportului MEPS include:

•
•
•
•

să măsoare şi să evalueze nivelul actual de
expertiză în anumite dimensiuni legate de
responsabilităţile pe care le au ca manageri.
să compare propria percepţie asupra celor 14
competenţe cu feedback-ul confidenţial dat de cei
8 colegi.
să compare propria expertiză pentru aceste 14
competenţe cu un eşantion reprezentativ de peste
5.000 de manageri.
să identifice acele competenţe pentru care
vor să facă schimbări sau pe care vor să le
îmbunătăţească.

•

•
•

un chestionar de Autoevaluare şi opt chestionare
Descrierea Celorlalţi care conţin cele 96 de
întrebări la care vor răspunde managerul şi cele
opt persoane selectate.
un raport cuprinzător MEPS care structurează
rezultatele şi le detaliază pentru a identifica
competenţele care trebuie îmbunătăţite.
Ghidul de Autodezvoltare, un instrument care
explică importanţa feedback-ului, propune tehnici
de eficacitate managerială şi ajută la stabilirea
unui plan de dezvoltare.
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