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Z raportu tego mogą skorzystać:
Bartosz, dla celów samoświadomości i rozwoju osobistego.

Ten raport opisuje:
Kluczowe wnioski z Twoich odpowiedzi udzieloncyh online. Raport obejmuje:

INDYWIDUALNA INFORMACJA ZWROTNA
Kwestionariusz Osobowości (Enhanced)

TWOJA
OSOBOWOŚĆ

TWÓJ ROZWÓJ
(na podstawie Twojej

osobowości)

TWOJE WYBORY
ZAWODOWE

(na podstawie Twojej
osobowości)

DOSTOSOWYWANIE
STYLU PRACY

(na podstawie Twojej
osobowości)

TWOJE
REFLEKSJE

Wprowadzenie Ten raport opisuje główne wnioski z Twoich odpowiedzi udzielonych online. Ten
raport może okazać się pomocny, gdy myślisz o swoim rozwoju osobistym i
przyszłych wyborach zawodowych.

Wyniki w tym raporcie zostały wygenerowane na podstawie Twoich odpowiedzi na
Kwestionariusz Osobowości (Enhanced), których udzieliłeś/aś w dniu [[ Data]].
Twoje odpowiedzi zostały porównane z z wynikami zróżnicowanej grupy osób,
które wypełniły Criterion Personality Questionnaires (Kwestionariusze
Osobowości) w latach 2015-2020..

Ważne punkty Czytając ten raport, pamiętaj o następujących punktach:

Osobowość nie jest stała - może się zmieniać z czasem, może się zmieniać w
trakcie szkolenia/rozwoju lub po prostu zmieniać się w zależności od sytuacji.
Nie ma żadnych reguł, co jest dobre, a co złe. Wyniki nie mierzą zdolności,
umiejętności, potencjału lub kompetencji. Są one jedynie wskazaniem
preferencji lub typowych stylów zachowania.
Kwestionariusz jest bardzo wiarygodny, ale nie jest niezawodny.
Profil ma na celu wyjaśnienie Twojego postrzegania samego siebie - nie
zapewnia obiektywnego pomiaru.
Aby uzyskać dalszą interpretację profilu badanej osoby, należy zasięgnąć
porady przeszkolonego użytkownika.

ZROZUMIENIE TEGO RAPORTU

TWOJA OSOBOWOŚĆ
Kwestionariusze osobowości służą do pomiaru preferowanych stylów, tendencji emocjonalnych, motywacji i wartości osób
w pracy. Ta część raportu zawiera szczegółowy opis Twojej osobowości na podstawie wypełnionego kwestionariusza.
Pamiętaj, że opiera się na Twojej samoocenie.

Styl interpersonalny

Małomówny/a Pewny/a siebie

Niezmienny/a Przystosowujący/a

Gadatliwy/a Słuchający/a

Wspierający/a Stanowczy/a

Samotnik Towarzyski/a

Akceptujący/a Wpływowy/a

Opisujesz się jako osobę typową pod względem tego, jak pewny/pewna siebie jesteś i jak swobodnie wydajesz się czuć
towarzysko. Stopień, w jakim czujesz się odprężony/odprężona i pewny/pewna siebie podczas spotkań towarzyskich, może się
znacznie różnić w zależności od tego, z kim rozmawiasz.

Opisujesz się jako osobę umiarkowanie zdolną do przystosowania się w porównaniu z innymi ludźmi. Chociaż czasami jesteś
gotowy/gotowa wykazywać elastyczność w swoim podejściu do różnych osób lub okoliczności, chcesz również wykazać pewien
stopień spójności w swoim stylu.

W porównaniu z innymi osobami opisujesz się jako osobę, która ma łagodną preferencje do wyrażania siebie i która jest nieco mniej
cierpliwa, jeśli chodzi o słuchanie. Twoje odpowiedzi sugerują, że czasami czasami łatwiej mówić Ci o swoich opiniach, niż
przyjmować poglądy innych.

Jesteś podobny/podobna do wielu osób w grupie porównawczej, pod względem tego, że czasami stajesz się
stanowczy/stanowcza, chociaż w innych przypadkach preferujesz łagodniejszy styl interpersonalny. W niektórych sytuacjach
grupowych możesz przejąć przewodnictwo, podczas gdy w innych możesz preferować przyjęcie roli wspierającej.

Jesteś nieco szczęśliwszy/szczęśliwsza, pracując w pojedynkę niż z innymi osobami. Twoje odpowiedzi sugerują, że czujesz się
swobodnie w swoim własnym towarzystwie i jesteś nieznacznie mniej towarzyski/towarzyska niż większość innych osób, które
wypełniły kwestionariusz.

Masz tendencję do unikania narzucania swojej opinii innym i czujesz się nieco niekomfortowo w obliczu wyzwań związanych z
przekonywaniem innych do określonego punktu widzenia. Twoje odpowiedzi wskazują, że jesteś nieznacznie mniej
wpływowy/wpływowa niż inne osoby.

TWOJA OSOBOWOŚĆ

Styl myślenia

Intuicyjny/a Racjonalny/a

Konkretny/a Strategiczny/a

Metodyczny/a Twórczy/a

Doraźny/a Wnikliwy/a

Rozważny/a Zdecydowany/a

Masz zrównoważone podejście do rozwiązywania problemów, czasami korzystasz z inspiracji lub osobistych doświadczeń, a
czasami wdrażasz racjonalną analizę przy podejmowaniu decyzji. Czujesz się dość swobodnie zarówno korzystając z intuicji, jak i
naukowej wiedzy, i nie skłaniasz się bardziej ani ku jednemu, ani ku drugiemu.

Opisujesz się jako osobę o dość elastycznym stylu w kwestii, tego jak myślisz o problemach i decyzjach. Masz tendencję do
utrzymywania równowagi w swoim podejściu między szerokimi, teoretycznymi, abstrakcyjnymi rozważaniami a codziennymi,
praktycznymi szczegółami. Twoje odpowiedzi sugerują, że nie masz sztywnego sposobu myślenia o strategicznych lub bardziej
konkretnych aspektach problemów.

Trochę bardziej preferujesz używanie wypróbowanych i przetestowanych metod zamiast tworzenia nowych rozwiązań. Twoja
tendencja do metodyki wskazuje, że czujesz się nieco bardziej komfortowo, pracując zgodnie z jasnymi wytycznymi i jesteś
nieznacznie mniej entuzjastycznie nastawiony/nastawiona do tworzenia kreatywnych/b> nowych pomysłów i rozwiązań.

Twoje odpowiedzi wskazują, że jesteś mniej więcej tak wnikliwy/wnikliwa jak większość innych osób, które wypełniły
kwestionariusz. Opisujesz się jako umiarkowanie sumiennego/sumienną, ale czasami zdarza Ci się iść na skróty.

Twoje odpowiedzi wskazują, że wolisz poświęcać czas na podejmowanie decyzji. Przejawiasz kontemplacyjny styl
podejmowania decyzji. Nie lubisz dokonywać pochopnych osądów i możesz unikać podejmowania decyzji, dopóki nie
rozważysz wszystkich opcji.

TWOJA OSOBOWOŚĆ

Styl emocjonalny

Kontrola zewnętrzna Kontrola wewnętrzna

Wrażliwość Odporny/a

Ostrożny/a Optymistyczny/a

Zachęta Poczucie własnej wartości

Opanowanie Radzenie sobie ze stresem

W strefie komfortu Spokojny/a

Opisujesz się jako osobę, która ma umiarkowane poczucie osobistej kontroli. Twoje odpowiedzi sugerują, że jesteś
typowy/typowa w porównaniu z innymi ludźmi, w zakresie, w jakim próbujesz wpływać na wydarzenia, lub zawierzasz
przypadkowi lub losowi.

Twoje odpowiedzi sugerują, że możesz mieć trudności z byciem odpornym/odporną, gdy reagujesz na niepowodzenia i
surowe traktowanie ze strony innych. Opisujesz się jako wrażliwego/wrażliwą na krytykę i możesz czuć się
zraniony/zraniona bardziej niż inne osoby, gdy otrzymujesz negatywną informcję zwrotną.

Twoje odpowiedzi sugerują, że generalnie spodziewasz się, że sprawy potoczą się źle. W porównaniu z innymi ludźmi, masz
silną tendencję do podkreślania negatywów i byciapesymistycznym/pesymistyczną w wielu sytuacjach.

Zaznaczasz, że od czasu do czasu możesz potrzebować zachęty od innych, aby zbudować zaufanie wobec siebie. Twoje
spadki zaufania wobec siebie i sporadyczne odczucie zwątpienia w siebie mogą oznaczać, że możesz być
samokrytyczny/samokrytyczna wobec swoich własnych możliwości.

Opisujesz się jako osobę, która pracuje najlepiej, gdy jest spokojna i odprężona. Jest prawdopodobne, że będziesz zmagać
się z radzeniem sobie ze stresem podczas pracy pod presją i będziesz miał/miała większe trudności, gdy poziom stresu
wzrośnie.

Opisujesz się jako osobę, która czasami czuje się niespokojna lub zmartwiona. Czasami trudno jest Ci zachować spokój i
oderwać się od codziennych problemów. Możesz czasami czuć się zdenerwowany/zdenerwowana, gdy pracujesz pod
presją, lub gdy Twoja praca wyprowadza Cię ze strefy komfortu.

TWOJA OSOBOWOŚĆ

Motywacja

Proces Dążenie

Obojętny/a Opiekuńczy/a

Autentyczność Pozycja

Granice Przyjaźń

Skupienie Różnorodność

Pragmatyzm Samorozwój

Jesteś dość skoncentrowany/skoncentrowana na osiągnięciach. Jesteś uzasadnienie zmotywowany/zmotywowana do
wykonywania zadań i dążenia do osiągnięcia wyników przy jednoczesnym zachowaniu pewnego stopnia spełnienia z
procesu. Jesteś nieco bardziej skoncentrowany/skoncentrowana na wynikach niż inne osoby.

Opisujesz się jako osobę, która czerpie bardzo małe spełnienia z pracy, która wiąże się z opieką nad innymi. W porównaniu z
innymi często czujesz się sfrustrowany/sfrustrowana ludźmi, którzy potrzebują pomocy, i czujesz, że nie nadajesz się do roli,
która wymaga radzenia sobie z problemami innych.

Twoje odpowiedzi sugerują, że nie interesujesz się pozycją w pracy. Zaznaczasz, że faktyczna głębia i zakres pracy mają dla
Ciebie większą wartość niż pozyzja, jaką ta praca za sobą niesie.

Sposób, w jaki odpowiedziałeś/odpowiedziałaś w kwestionariuszu wskazuje, że w porównaniu z innymi ludźmi
przywiązujesz niewielką wagę do oddzielenia życia osobistego od zawodowego. Możesz unikać bliskich osobistych
przyjaźni ze współpracownikami. Twoja motywacja do poszukiwania możliwości nawiązania nowych relacji w pracy jest na
dość niskim poziomie.

Uznajesz różnorodność i często zmieniające się wymagania na Twoim stanowisku zaumiarkowanie satysfakcjonujące.
Opisujesz się jako typowego/typową pod względem tego, jak bardzo czujesz się zadowolony/zadowolona w pracy, w której
wymagania często się zmieniają.

W porównaniu z innymi ludźmi nie opisujesz się jako osobę, która przywiązuje dużą wagę do samorozwoju. Twoje
odpowiedzi sugerują, że nie potrzebujesz możliwości rozwoju, aby utrzymać motywację. Zaznaczasz, że Twoja satysfakcja
prawdopodobnie będzie pochodzić z wykorzystania Twoich obecnych mocnych stron w celu poprawy swojej wydajności w
pracy.

TWOJA OSOBOWOŚĆ

Dopasowywanie do kultury

Realizm Etyka

Powaga Komizm

Swoboda Porządek

Współpracujący/a Współrywalizacja

Stabilność Zmiana

Niskie nastawienie na zysk Zysk

Twoje odpowiedzi wskazują, że przywiązujesz znacznie mniejszą wagę do etyki w porównaniu z innymi osobami, które
wypełniły kwestionariusz. Uważasz, że czasami zasady powinny być brane pod uwagę wraz z praktycznymi kwestiami i i
możesz czuć się nieco ograniczony/ograniczona, jeśli jest konieczne, abyś działał/działała w bardzo restrykcyjnych
ramach zawodowych.

Twoje odpowiedzi wskazują na to, że nieznacznie wolisz pracować w beztroskim i pogodnym środowisku. Preferujesz
współpracę z osobami, które lubią się śmiać w pracy i widzą komizm nawet w trudnych sytuacjach. Przywiązujesz dość
dużą wagę do kultury biznesowej, która zachęca do zabawy i uważasz, że praca powinna również uwzględniać okazje do
sporadycznego śmiechu i żartów.

Jesteś typowy/typowa w porównaniu z większością ludzi w stopniu, w jakim jesteś zadowolony/zadowolona z pracy w
środowisku i w pracy, w których istnieją jasne granice, kontrole i zasady dotyczące tego, jak powinna zostać wykonana
praca. Możesz czuć się najbardziej komfortowo w pracy i kulturze, która równoważy zasady ze swobodą wykonywania
pracy, w sposób jaki Ci się podoba.

Twoje odpowiedzi sugerują, że wolisz współpracę od współrywalizacji. Czujesz, że rywalizacja może czasami wyrządzić
więcej szkody niż pożytku i możesz czuć się niekomfortowo w wysoce konkurencyjnym środowisku.

Opisujesz się jako osobę, która zdecydowanie preferuje pracę w firmie o kulturze stabilności, która nie zmienia się często. W
porównaniu z innymi, Twoje odpowiedzi sugerują, że cenisz sobie stabilność o wiele bardziej niż innowacyjność i masz silną
tendencję do uważania częstych zmian za przeszkadzające.

W porównaniu z innymi osobami opisujesz się jako osobę, która podziela przekonanie, że w biznesie chodzi o osiąganie
zysku. Jesteś szczęśliwy/szczęśliwa, gdy skupiasz się bardziej na finansowych wskaźnikach wydajności niż na innych
czynnikach i czujesz się komfortowo pracując w komercyjnej, nastawionej na zysk kulturze lub roli.

TWÓJ ROZWÓJ
Na tej stronie Twoje odpowiedzi w kwestionariuszu osobowości zostały wykorzystane do ustalenia priorytetów do 5
kluczowych obszarów, które mogą mieć znaczenie dla Twojego rozwoju osobistego. Te możliwości rozwoju są Ci
przedstawione do rozważenia. Od Ciebie zależy, czy są to obszary, w których chciałbyś/chciałabyś się zmienić lub
rozwinąć.

Kluczowy atrybut Obszar osobowości Możliwości rozwoju

Ostrożny/a Styl emocjonalny Twoje planowanie rozwoju może obejmować
pracę nad Twoim optymizmem, tak abyś
mógł/mogła czuć, że masz moc do patrzenia na
jasną stronę i brania odpowiedzialności za
tworzenie pozytywnych wyników.

Pragmatyzm Motywacja Pomocne może okazać się większe skupienie się
na samorozwoju, zarówno w celu poprawy
własnych wyników, jak i pielęgnowaniu rozwoju
współpracowników.

Obojętny/a Motywacja Możesz czerpać korzyści z osobistej refleksji,
która pomaga Ci doświadczać większego
spełnienia z pracy, wynikającego z opieki nad
innymi. Może to oznaczać pozbycie się frustracji,
tym samym gwarantując więcej czasu osobom
potrzebującym pomocy.

Stabilność Dopasowywanie do kultury Nauka korzystania z szerszego zakresu technik
zarządzania zmianą może Ci pomóc cieszyć się
wyzwaniami związanymi z wprowadzaniem zmian
w stale rozwijającej się organizacji.

Zachęta Styl emocjonalny Możesz czerpać korzyści z rozwoju, który
wzmacnia Twoją samoocenę i pomaga Ci
budować wewnętrzne zaufanie wobec siebie.
Może obejmować przezwyciężanie zwątpienia w
siebie lub poczucia niższości oraz skupienie się na
osobistych wartościach, a nie na samokrytyce.

TWOJE WYBORY ZAWODOWE
Twoje odpowiedzi w kwestionariusz osobowości zostały również wykorzystane do ustalenia priorytetów dla 5
kluczowych obszarów, które mogą mieć znaczenie dla Twoich przyszłych wyborów zawodowych. Wskaźniki na tej
stronie podkreślają wybory zawodowe, które są dobrze dopasowane do Twoich preferencji i te, które są mniej zgodne
z Twoją osobowością.

Kluczowy atrybut
Możesz rozwijać się w obszarze, w
którym:

Być może będziesz musiał/a pracować
ciężej, aby utrzymać wydajność w
obszarze, w którym:

Ostrożny/a Musisz być krytyczny/a w swoim podejściu.
Twój styl może najlepiej pasować do
środowisk, w których ważne jest
przewidywanie potencjalnych problemów,
które mogą wystąpić, zamiast oczekiwać,
że wszystko pójdzie dobrze.

Wymaga się od Ciebie pozytywnego i
optymistycznego nastawienia. Gdzie warto
mieć wiarę w przyszłości, a mniej konieczne
jest dla Ciebie przewidywanie negatywnych
skutków.

Pragmatyzm Wymaga się od Ciebie wzięcia
odpowiedzialności za decyzje angażujące
Cię we własny rozwój. Twoim głównym
priorytetem jest kontynuowanie Twoich
projektów, zaleca Ci się dodatkowe
szkolenia, ale nie są one dla Ciebie
niezbędne.

Oczekuje się, że na podstawie
otrzymywanych informacji zwrotnych na
temat Twoich mocnych stron i potrzeb
rozwojowych będziesz wdrażał je w zycie.
Ponadto, powinieneś/powinnaś raczej
poprawiać swoją wydajność poprzez
działania samorozwojowe, niż po prostu
kontynuować pracę, czerpiąc korzyści z tych
mocnych stron, które już posiadasz.

Obojętny/a W Twojej roli nie musisz poświęcać znacznej
ilości czasu na opiekę nad innymi. Zamiast
tego możesz skoncentrować się na
aspektach swojej pracy, które są dla Ciebie
bardziej satysfakcjonujące, tj. na osiąganiu
wyników biznesowych.

Musisz spędzać czas pomagając innym w
ich problemach. Gdzie jesteś osobiście
odpowiedzialny/a za dobro innych i jesteś
główną osobą kontaktową w rozwiązywaniu
problemów i rozwiewaniu obaw ludzi.

Stabilność Charakter Twojej pracy jest bardzo stabilny
i musisz przestrzegać sprawnie
funkcjonującego systemu pracy. Rzadko
będziesz doświadczać niepokojów lub
poważnych zmian w swojej pracy.

Musisz pracować w kulturze częstych zmian
i być zmuszanym/ą do stosowania się do
nowych sposobów wykonywania zadań.
Gdzie musisz dostosowywać się do zmian
wprowadzanych przez innych i gdzie nie
możesz się zatrzymać i cieszyć się okresami
względnego spokoju i stabilności.

Zachęta Jesteś zachęcany/a Cię do poświęcenia
czasu na projekty lub zadania, które
pomogą Ci zbudować pewność siebie i jest
bardzo mało prawdopodobne, że
znajdziesz się w centrum uwagi bez czasu
na przygotowanie się.

Potrzebujesz bardzo silnego poczucia
pewności siebie i wiary w siebie. Przez cały
czas musisz wykazywać kuloodporną
pewność siebie. Role dla Ciebie to te, które
zmuszają Cię do podejmowania nowych
wyzwań przy niewielkim lub żadnym
przygotowaniu, praktyce lub wsparciu.

DOSTOSOWYWANIE STYLU PRACY
Do pewnego stopnia wszyscy możemy dostosować nasze style zachowania, aby sprostać wymaganiom różnych ról i
różnych sytuacji. Na tej stronie raportu Twoje odpowiedzi w kwestionariuszu osobowości zostały wykorzystane do
ustalenia priorytetów dla 3 kluczowych obszarów, w których możesz czasami chcieć zmieniać lub modyfikować
swoje sposoby pracy.

Te porady i wskazówki mogą posłużyć Twojej refleksji. To Ty decydujesz, czy przydadzą Ci się one w miarę rozwoju
Twojej pracy i kariery.

Kluczowy atrybut Porady i wskazówki

Ostrożny/a Masz tendencję do bycia bardziej ostrożnym/ą niż inni i wolisz przewidywać
problemy, zamiast mieć nadzieję, że wszystko pójdzie dobrze. Zastanów się, jak
ten styl może wpłynąć na zarządzanie projektami, powodzenie wyników oraz na
ludzi, z którymi pracujesz. Czy zdarzają się przypadki, kiedy niepotrzebnie
spodziewałeś/łaś się najgorszego? Postaraj się opracować strategie, które
pozwolą Ci czuć się bardziej pozytywnie odnośnie przyszłych zadań. Zrównoważ
swoje poczucie realizmu z optymizmem, aby czuć, że masz moc do zmiany
wyniku. Zwróć uwagę na to, kiedy wszystko dobrze się układa i co zrobiłeś/aś,
aby zapewnić pomyślne wyniki. Uzyskaj informacje zwrotne od
współpracowników na temat swojego stylu i bądź otwarty/a na wprowadzanie
zmian, aby usprawnić wspólną pracę.

Pragmatyzm Masz tendencję do nadawania priorytetu wykonywaniu pracy, a nie spędzaniu
czasu na samorozwoju. Staraj się jednak pozostać otwartym/ą na możliwości
doskonalenia swoich wyników i opierania się na swoich obecnych mocnych
stronach poprzez działania rozwojowe. Zastanów się nad spisaniem wszelkich
zachowań lub umiejętności, które obecnie skutecznie przejawiasz. Czy są jakieś
obszary, w których czujesz, że masz mocne strony? Zapisz wszelkie zachowania
lub umiejętności, których Twoim zdaniem nie przejawiasz. Zastanów się, które z
nich najbardziej chciałbyś/chciałabyś rozwinąć. Zwróć się o informację zwrotną
na temat Twoich wyników, aby zbudować swoją samoświadomość i
zidentyfikować obszary rozwoju. Poproś o wskazówki te osób, które Twoim
zdaniem dobrze sobie radzą w Twoich obszarach rozwoju.

Obojętny/a Jest mniej prawdopodobne, że będziesz czerpać satysfakcję z pracy, w której
pełnisz role wielce opiekuńcze i masz skłonność do przekonania, że ludzie
powinni dbać sami o siebie. Pamiętaj, aby zrównoważyć decyzje z
uwzględnieniem ich wpływu na innych. Ogranicz wymagania dotyczące Twojego
czasu i energii, planując czas na rozmowę z innymi odnośnie ich problemów.
Poświęć trochę czasu na zrozumienie własnego stylu interakcji z innymi. Czy
jesteś dowcipny/a, pewny/a siebie czy nieśmiały/a? Czy jesteś krytyczny/a,
przystępny/a czy entuzjastyczny/a? Kiedy już się zastanowisz, rozważ, jak
możesz poszerzyć swój repertuar zachowań i zwróć się o informację zwrotną do
swoich współpracowników.

TWOJE REFLEKSJE

Po przeczytaniu osobistego raportu z opiniami możesz chcieć uchwycić swoje własne przemyślenia w poniższych
obszarach.

Kluczowe mocne strony

Uważam, że moje kluczowe mocne strony to:

Kluczowa mocna strona Kiedy i gdzie możesz wykorzystać tę silną stronę?

Rozwój osobisty

Uważam, że moje priorytety rozwoju osobistego to:

Priorytet rozwoju Kiedy i jak możesz pracować nad danym priorytetem rozwoju?
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Bartosz Test
Data ukończenia: 06.06.2022

Z raportu tego mogą skorzystać:
Bartosz, dla celów samoświadomości i rozwoju osobistego.

Ten raport opisuje:
Kluczowe wnioski z Twoich odpowiedzi udzieloncyh online. Raport obejmuje:

INDYWIDUALNA INFORMACJA ZWROTNA
Kwestionariusz Osobowości (Enhanced)

TWOJA
OSOBOWOŚĆ

TWÓJ ROZWÓJ
(na podstawie Twojej

osobowości)

TWOJE WYBORY
ZAWODOWE

(na podstawie Twojej
osobowości)

DOSTOSOWYWANIE
STYLU PRACY

(na podstawie Twojej
osobowości)

TWOJE
REFLEKSJE

Wprowadzenie Ten raport opisuje główne wnioski z Twoich odpowiedzi udzielonych online. Ten
raport może okazać się pomocny, gdy myślisz o swoim rozwoju osobistym i
przyszłych wyborach zawodowych.

Wyniki w tym raporcie zostały wygenerowane na podstawie Twoich odpowiedzi na
Kwestionariusz Osobowości (Enhanced), których udzieliłeś/aś w dniu [[ Data]].
Twoje odpowiedzi zostały porównane z z wynikami zróżnicowanej grupy osób,
które wypełniły Criterion Personality Questionnaires (Kwestionariusze
Osobowości) w latach 2015-2020..

Ważne punkty Czytając ten raport, pamiętaj o następujących punktach:

Osobowość nie jest stała - może się zmieniać z czasem, może się zmieniać w
trakcie szkolenia/rozwoju lub po prostu zmieniać się w zależności od sytuacji.
Nie ma żadnych reguł, co jest dobre, a co złe. Wyniki nie mierzą zdolności,
umiejętności, potencjału lub kompetencji. Są one jedynie wskazaniem
preferencji lub typowych stylów zachowania.
Kwestionariusz jest bardzo wiarygodny, ale nie jest niezawodny.
Profil ma na celu wyjaśnienie Twojego postrzegania samego siebie - nie
zapewnia obiektywnego pomiaru.
Aby uzyskać dalszą interpretację profilu badanej osoby, należy zasięgnąć
porady przeszkolonego użytkownika.

ZROZUMIENIE TEGO RAPORTU

TWOJA OSOBOWOŚĆ
Kwestionariusze osobowości służą do pomiaru preferowanych stylów, tendencji emocjonalnych, motywacji i wartości osób
w pracy. Ta część raportu zawiera szczegółowy opis Twojej osobowości na podstawie wypełnionego kwestionariusza.
Pamiętaj, że opiera się na Twojej samoocenie.

Styl interpersonalny

Małomówny/a Pewny/a siebie

Niezmienny/a Przystosowujący/a

Gadatliwy/a Słuchający/a

Wspierający/a Stanowczy/a

Samotnik Towarzyski/a

Akceptujący/a Wpływowy/a

Opisujesz się jako osobę typową pod względem tego, jak pewny/pewna siebie jesteś i jak swobodnie wydajesz się czuć
towarzysko. Stopień, w jakim czujesz się odprężony/odprężona i pewny/pewna siebie podczas spotkań towarzyskich, może się
znacznie różnić w zależności od tego, z kim rozmawiasz.

Opisujesz się jako osobę umiarkowanie zdolną do przystosowania się w porównaniu z innymi ludźmi. Chociaż czasami jesteś
gotowy/gotowa wykazywać elastyczność w swoim podejściu do różnych osób lub okoliczności, chcesz również wykazać pewien
stopień spójności w swoim stylu.

W porównaniu z innymi osobami opisujesz się jako osobę, która ma łagodną preferencje do wyrażania siebie i która jest nieco mniej
cierpliwa, jeśli chodzi o słuchanie. Twoje odpowiedzi sugerują, że czasami czasami łatwiej mówić Ci o swoich opiniach, niż
przyjmować poglądy innych.

Jesteś podobny/podobna do wielu osób w grupie porównawczej, pod względem tego, że czasami stajesz się
stanowczy/stanowcza, chociaż w innych przypadkach preferujesz łagodniejszy styl interpersonalny. W niektórych sytuacjach
grupowych możesz przejąć przewodnictwo, podczas gdy w innych możesz preferować przyjęcie roli wspierającej.

Jesteś nieco szczęśliwszy/szczęśliwsza, pracując w pojedynkę niż z innymi osobami. Twoje odpowiedzi sugerują, że czujesz się
swobodnie w swoim własnym towarzystwie i jesteś nieznacznie mniej towarzyski/towarzyska niż większość innych osób, które
wypełniły kwestionariusz.

Masz tendencję do unikania narzucania swojej opinii innym i czujesz się nieco niekomfortowo w obliczu wyzwań związanych z
przekonywaniem innych do określonego punktu widzenia. Twoje odpowiedzi wskazują, że jesteś nieznacznie mniej
wpływowy/wpływowa niż inne osoby.

TWOJA OSOBOWOŚĆ

Styl myślenia

Intuicyjny/a Racjonalny/a

Konkretny/a Strategiczny/a

Metodyczny/a Twórczy/a

Doraźny/a Wnikliwy/a

Rozważny/a Zdecydowany/a

Masz zrównoważone podejście do rozwiązywania problemów, czasami korzystasz z inspiracji lub osobistych doświadczeń, a
czasami wdrażasz racjonalną analizę przy podejmowaniu decyzji. Czujesz się dość swobodnie zarówno korzystając z intuicji, jak i
naukowej wiedzy, i nie skłaniasz się bardziej ani ku jednemu, ani ku drugiemu.

Opisujesz się jako osobę o dość elastycznym stylu w kwestii, tego jak myślisz o problemach i decyzjach. Masz tendencję do
utrzymywania równowagi w swoim podejściu między szerokimi, teoretycznymi, abstrakcyjnymi rozważaniami a codziennymi,
praktycznymi szczegółami. Twoje odpowiedzi sugerują, że nie masz sztywnego sposobu myślenia o strategicznych lub bardziej
konkretnych aspektach problemów.

Trochę bardziej preferujesz używanie wypróbowanych i przetestowanych metod zamiast tworzenia nowych rozwiązań. Twoja
tendencja do metodyki wskazuje, że czujesz się nieco bardziej komfortowo, pracując zgodnie z jasnymi wytycznymi i jesteś
nieznacznie mniej entuzjastycznie nastawiony/nastawiona do tworzenia kreatywnych/b> nowych pomysłów i rozwiązań.

Twoje odpowiedzi wskazują, że jesteś mniej więcej tak wnikliwy/wnikliwa jak większość innych osób, które wypełniły
kwestionariusz. Opisujesz się jako umiarkowanie sumiennego/sumienną, ale czasami zdarza Ci się iść na skróty.

Twoje odpowiedzi wskazują, że wolisz poświęcać czas na podejmowanie decyzji. Przejawiasz kontemplacyjny styl
podejmowania decyzji. Nie lubisz dokonywać pochopnych osądów i możesz unikać podejmowania decyzji, dopóki nie
rozważysz wszystkich opcji.

TWOJA OSOBOWOŚĆ

Styl emocjonalny

Kontrola zewnętrzna Kontrola wewnętrzna

Wrażliwość Odporny/a

Ostrożny/a Optymistyczny/a

Zachęta Poczucie własnej wartości

Opanowanie Radzenie sobie ze stresem

W strefie komfortu Spokojny/a

Opisujesz się jako osobę, która ma umiarkowane poczucie osobistej kontroli. Twoje odpowiedzi sugerują, że jesteś
typowy/typowa w porównaniu z innymi ludźmi, w zakresie, w jakim próbujesz wpływać na wydarzenia, lub zawierzasz
przypadkowi lub losowi.

Twoje odpowiedzi sugerują, że możesz mieć trudności z byciem odpornym/odporną, gdy reagujesz na niepowodzenia i
surowe traktowanie ze strony innych. Opisujesz się jako wrażliwego/wrażliwą na krytykę i możesz czuć się
zraniony/zraniona bardziej niż inne osoby, gdy otrzymujesz negatywną informcję zwrotną.

Twoje odpowiedzi sugerują, że generalnie spodziewasz się, że sprawy potoczą się źle. W porównaniu z innymi ludźmi, masz
silną tendencję do podkreślania negatywów i byciapesymistycznym/pesymistyczną w wielu sytuacjach.

Zaznaczasz, że od czasu do czasu możesz potrzebować zachęty od innych, aby zbudować zaufanie wobec siebie. Twoje
spadki zaufania wobec siebie i sporadyczne odczucie zwątpienia w siebie mogą oznaczać, że możesz być
samokrytyczny/samokrytyczna wobec swoich własnych możliwości.

Opisujesz się jako osobę, która pracuje najlepiej, gdy jest spokojna i odprężona. Jest prawdopodobne, że będziesz zmagać
się z radzeniem sobie ze stresem podczas pracy pod presją i będziesz miał/miała większe trudności, gdy poziom stresu
wzrośnie.

Opisujesz się jako osobę, która czasami czuje się niespokojna lub zmartwiona. Czasami trudno jest Ci zachować spokój i
oderwać się od codziennych problemów. Możesz czasami czuć się zdenerwowany/zdenerwowana, gdy pracujesz pod
presją, lub gdy Twoja praca wyprowadza Cię ze strefy komfortu.

TWOJA OSOBOWOŚĆ

Motywacja

Proces Dążenie

Obojętny/a Opiekuńczy/a

Autentyczność Pozycja

Granice Przyjaźń

Skupienie Różnorodność

Pragmatyzm Samorozwój

Jesteś dość skoncentrowany/skoncentrowana na osiągnięciach. Jesteś uzasadnienie zmotywowany/zmotywowana do
wykonywania zadań i dążenia do osiągnięcia wyników przy jednoczesnym zachowaniu pewnego stopnia spełnienia z
procesu. Jesteś nieco bardziej skoncentrowany/skoncentrowana na wynikach niż inne osoby.

Opisujesz się jako osobę, która czerpie bardzo małe spełnienia z pracy, która wiąże się z opieką nad innymi. W porównaniu z
innymi często czujesz się sfrustrowany/sfrustrowana ludźmi, którzy potrzebują pomocy, i czujesz, że nie nadajesz się do roli,
która wymaga radzenia sobie z problemami innych.

Twoje odpowiedzi sugerują, że nie interesujesz się pozycją w pracy. Zaznaczasz, że faktyczna głębia i zakres pracy mają dla
Ciebie większą wartość niż pozyzja, jaką ta praca za sobą niesie.

Sposób, w jaki odpowiedziałeś/odpowiedziałaś w kwestionariuszu wskazuje, że w porównaniu z innymi ludźmi
przywiązujesz niewielką wagę do oddzielenia życia osobistego od zawodowego. Możesz unikać bliskich osobistych
przyjaźni ze współpracownikami. Twoja motywacja do poszukiwania możliwości nawiązania nowych relacji w pracy jest na
dość niskim poziomie.

Uznajesz różnorodność i często zmieniające się wymagania na Twoim stanowisku zaumiarkowanie satysfakcjonujące.
Opisujesz się jako typowego/typową pod względem tego, jak bardzo czujesz się zadowolony/zadowolona w pracy, w której
wymagania często się zmieniają.

W porównaniu z innymi ludźmi nie opisujesz się jako osobę, która przywiązuje dużą wagę do samorozwoju. Twoje
odpowiedzi sugerują, że nie potrzebujesz możliwości rozwoju, aby utrzymać motywację. Zaznaczasz, że Twoja satysfakcja
prawdopodobnie będzie pochodzić z wykorzystania Twoich obecnych mocnych stron w celu poprawy swojej wydajności w
pracy.

TWOJA OSOBOWOŚĆ

Dopasowywanie do kultury

Realizm Etyka

Powaga Komizm

Swoboda Porządek

Współpracujący/a Współrywalizacja

Stabilność Zmiana

Niskie nastawienie na zysk Zysk

Twoje odpowiedzi wskazują, że przywiązujesz znacznie mniejszą wagę do etyki w porównaniu z innymi osobami, które
wypełniły kwestionariusz. Uważasz, że czasami zasady powinny być brane pod uwagę wraz z praktycznymi kwestiami i i
możesz czuć się nieco ograniczony/ograniczona, jeśli jest konieczne, abyś działał/działała w bardzo restrykcyjnych
ramach zawodowych.

Twoje odpowiedzi wskazują na to, że nieznacznie wolisz pracować w beztroskim i pogodnym środowisku. Preferujesz
współpracę z osobami, które lubią się śmiać w pracy i widzą komizm nawet w trudnych sytuacjach. Przywiązujesz dość
dużą wagę do kultury biznesowej, która zachęca do zabawy i uważasz, że praca powinna również uwzględniać okazje do
sporadycznego śmiechu i żartów.

Jesteś typowy/typowa w porównaniu z większością ludzi w stopniu, w jakim jesteś zadowolony/zadowolona z pracy w
środowisku i w pracy, w których istnieją jasne granice, kontrole i zasady dotyczące tego, jak powinna zostać wykonana
praca. Możesz czuć się najbardziej komfortowo w pracy i kulturze, która równoważy zasady ze swobodą wykonywania
pracy, w sposób jaki Ci się podoba.

Twoje odpowiedzi sugerują, że wolisz współpracę od współrywalizacji. Czujesz, że rywalizacja może czasami wyrządzić
więcej szkody niż pożytku i możesz czuć się niekomfortowo w wysoce konkurencyjnym środowisku.

Opisujesz się jako osobę, która zdecydowanie preferuje pracę w firmie o kulturze stabilności, która nie zmienia się często. W
porównaniu z innymi, Twoje odpowiedzi sugerują, że cenisz sobie stabilność o wiele bardziej niż innowacyjność i masz silną
tendencję do uważania częstych zmian za przeszkadzające.

W porównaniu z innymi osobami opisujesz się jako osobę, która podziela przekonanie, że w biznesie chodzi o osiąganie
zysku. Jesteś szczęśliwy/szczęśliwa, gdy skupiasz się bardziej na finansowych wskaźnikach wydajności niż na innych
czynnikach i czujesz się komfortowo pracując w komercyjnej, nastawionej na zysk kulturze lub roli.

TWÓJ ROZWÓJ
Na tej stronie Twoje odpowiedzi w kwestionariuszu osobowości zostały wykorzystane do ustalenia priorytetów do 5
kluczowych obszarów, które mogą mieć znaczenie dla Twojego rozwoju osobistego. Te możliwości rozwoju są Ci
przedstawione do rozważenia. Od Ciebie zależy, czy są to obszary, w których chciałbyś/chciałabyś się zmienić lub
rozwinąć.

Kluczowy atrybut Obszar osobowości Możliwości rozwoju

Ostrożny/a Styl emocjonalny Twoje planowanie rozwoju może obejmować
pracę nad Twoim optymizmem, tak abyś
mógł/mogła czuć, że masz moc do patrzenia na
jasną stronę i brania odpowiedzialności za
tworzenie pozytywnych wyników.

Pragmatyzm Motywacja Pomocne może okazać się większe skupienie się
na samorozwoju, zarówno w celu poprawy
własnych wyników, jak i pielęgnowaniu rozwoju
współpracowników.

Obojętny/a Motywacja Możesz czerpać korzyści z osobistej refleksji,
która pomaga Ci doświadczać większego
spełnienia z pracy, wynikającego z opieki nad
innymi. Może to oznaczać pozbycie się frustracji,
tym samym gwarantując więcej czasu osobom
potrzebującym pomocy.

Stabilność Dopasowywanie do kultury Nauka korzystania z szerszego zakresu technik
zarządzania zmianą może Ci pomóc cieszyć się
wyzwaniami związanymi z wprowadzaniem zmian
w stale rozwijającej się organizacji.

Zachęta Styl emocjonalny Możesz czerpać korzyści z rozwoju, który
wzmacnia Twoją samoocenę i pomaga Ci
budować wewnętrzne zaufanie wobec siebie.
Może obejmować przezwyciężanie zwątpienia w
siebie lub poczucia niższości oraz skupienie się na
osobistych wartościach, a nie na samokrytyce.

TWOJE WYBORY ZAWODOWE
Twoje odpowiedzi w kwestionariusz osobowości zostały również wykorzystane do ustalenia priorytetów dla 5
kluczowych obszarów, które mogą mieć znaczenie dla Twoich przyszłych wyborów zawodowych. Wskaźniki na tej
stronie podkreślają wybory zawodowe, które są dobrze dopasowane do Twoich preferencji i te, które są mniej zgodne
z Twoją osobowością.

Kluczowy atrybut
Możesz rozwijać się w obszarze, w
którym:

Być może będziesz musiał/a pracować
ciężej, aby utrzymać wydajność w
obszarze, w którym:

Ostrożny/a Musisz być krytyczny/a w swoim podejściu.
Twój styl może najlepiej pasować do
środowisk, w których ważne jest
przewidywanie potencjalnych problemów,
które mogą wystąpić, zamiast oczekiwać,
że wszystko pójdzie dobrze.

Wymaga się od Ciebie pozytywnego i
optymistycznego nastawienia. Gdzie warto
mieć wiarę w przyszłości, a mniej konieczne
jest dla Ciebie przewidywanie negatywnych
skutków.

Pragmatyzm Wymaga się od Ciebie wzięcia
odpowiedzialności za decyzje angażujące
Cię we własny rozwój. Twoim głównym
priorytetem jest kontynuowanie Twoich
projektów, zaleca Ci się dodatkowe
szkolenia, ale nie są one dla Ciebie
niezbędne.

Oczekuje się, że na podstawie
otrzymywanych informacji zwrotnych na
temat Twoich mocnych stron i potrzeb
rozwojowych będziesz wdrażał je w zycie.
Ponadto, powinieneś/powinnaś raczej
poprawiać swoją wydajność poprzez
działania samorozwojowe, niż po prostu
kontynuować pracę, czerpiąc korzyści z tych
mocnych stron, które już posiadasz.

Obojętny/a W Twojej roli nie musisz poświęcać znacznej
ilości czasu na opiekę nad innymi. Zamiast
tego możesz skoncentrować się na
aspektach swojej pracy, które są dla Ciebie
bardziej satysfakcjonujące, tj. na osiąganiu
wyników biznesowych.

Musisz spędzać czas pomagając innym w
ich problemach. Gdzie jesteś osobiście
odpowiedzialny/a za dobro innych i jesteś
główną osobą kontaktową w rozwiązywaniu
problemów i rozwiewaniu obaw ludzi.

Stabilność Charakter Twojej pracy jest bardzo stabilny
i musisz przestrzegać sprawnie
funkcjonującego systemu pracy. Rzadko
będziesz doświadczać niepokojów lub
poważnych zmian w swojej pracy.

Musisz pracować w kulturze częstych zmian
i być zmuszanym/ą do stosowania się do
nowych sposobów wykonywania zadań.
Gdzie musisz dostosowywać się do zmian
wprowadzanych przez innych i gdzie nie
możesz się zatrzymać i cieszyć się okresami
względnego spokoju i stabilności.

Zachęta Jesteś zachęcany/a Cię do poświęcenia
czasu na projekty lub zadania, które
pomogą Ci zbudować pewność siebie i jest
bardzo mało prawdopodobne, że
znajdziesz się w centrum uwagi bez czasu
na przygotowanie się.

Potrzebujesz bardzo silnego poczucia
pewności siebie i wiary w siebie. Przez cały
czas musisz wykazywać kuloodporną
pewność siebie. Role dla Ciebie to te, które
zmuszają Cię do podejmowania nowych
wyzwań przy niewielkim lub żadnym
przygotowaniu, praktyce lub wsparciu.

DOSTOSOWYWANIE STYLU PRACY
Do pewnego stopnia wszyscy możemy dostosować nasze style zachowania, aby sprostać wymaganiom różnych ról i
różnych sytuacji. Na tej stronie raportu Twoje odpowiedzi w kwestionariuszu osobowości zostały wykorzystane do
ustalenia priorytetów dla 3 kluczowych obszarów, w których możesz czasami chcieć zmieniać lub modyfikować
swoje sposoby pracy.

Te porady i wskazówki mogą posłużyć Twojej refleksji. To Ty decydujesz, czy przydadzą Ci się one w miarę rozwoju
Twojej pracy i kariery.

Kluczowy atrybut Porady i wskazówki

Ostrożny/a Masz tendencję do bycia bardziej ostrożnym/ą niż inni i wolisz przewidywać
problemy, zamiast mieć nadzieję, że wszystko pójdzie dobrze. Zastanów się, jak
ten styl może wpłynąć na zarządzanie projektami, powodzenie wyników oraz na
ludzi, z którymi pracujesz. Czy zdarzają się przypadki, kiedy niepotrzebnie
spodziewałeś/łaś się najgorszego? Postaraj się opracować strategie, które
pozwolą Ci czuć się bardziej pozytywnie odnośnie przyszłych zadań. Zrównoważ
swoje poczucie realizmu z optymizmem, aby czuć, że masz moc do zmiany
wyniku. Zwróć uwagę na to, kiedy wszystko dobrze się układa i co zrobiłeś/aś,
aby zapewnić pomyślne wyniki. Uzyskaj informacje zwrotne od
współpracowników na temat swojego stylu i bądź otwarty/a na wprowadzanie
zmian, aby usprawnić wspólną pracę.

Pragmatyzm Masz tendencję do nadawania priorytetu wykonywaniu pracy, a nie spędzaniu
czasu na samorozwoju. Staraj się jednak pozostać otwartym/ą na możliwości
doskonalenia swoich wyników i opierania się na swoich obecnych mocnych
stronach poprzez działania rozwojowe. Zastanów się nad spisaniem wszelkich
zachowań lub umiejętności, które obecnie skutecznie przejawiasz. Czy są jakieś
obszary, w których czujesz, że masz mocne strony? Zapisz wszelkie zachowania
lub umiejętności, których Twoim zdaniem nie przejawiasz. Zastanów się, które z
nich najbardziej chciałbyś/chciałabyś rozwinąć. Zwróć się o informację zwrotną
na temat Twoich wyników, aby zbudować swoją samoświadomość i
zidentyfikować obszary rozwoju. Poproś o wskazówki te osób, które Twoim
zdaniem dobrze sobie radzą w Twoich obszarach rozwoju.

Obojętny/a Jest mniej prawdopodobne, że będziesz czerpać satysfakcję z pracy, w której
pełnisz role wielce opiekuńcze i masz skłonność do przekonania, że ludzie
powinni dbać sami o siebie. Pamiętaj, aby zrównoważyć decyzje z
uwzględnieniem ich wpływu na innych. Ogranicz wymagania dotyczące Twojego
czasu i energii, planując czas na rozmowę z innymi odnośnie ich problemów.
Poświęć trochę czasu na zrozumienie własnego stylu interakcji z innymi. Czy
jesteś dowcipny/a, pewny/a siebie czy nieśmiały/a? Czy jesteś krytyczny/a,
przystępny/a czy entuzjastyczny/a? Kiedy już się zastanowisz, rozważ, jak
możesz poszerzyć swój repertuar zachowań i zwróć się o informację zwrotną do
swoich współpracowników.

TWOJE REFLEKSJE

Po przeczytaniu osobistego raportu z opiniami możesz chcieć uchwycić swoje własne przemyślenia w poniższych
obszarach.

Kluczowe mocne strony

Uważam, że moje kluczowe mocne strony to:

Kluczowa mocna strona Kiedy i gdzie możesz wykorzystać tę silną stronę?

Rozwój osobisty

Uważam, że moje priorytety rozwoju osobistego to:

Priorytet rozwoju Kiedy i jak możesz pracować nad danym priorytetem rozwoju?
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Bartosz Test
Data ukończenia: 06.06.2022

Z raportu tego mogą skorzystać:
Bartosz, dla celów samoświadomości i rozwoju osobistego.

Ten raport opisuje:
Kluczowe wnioski z Twoich odpowiedzi udzieloncyh online. Raport obejmuje:

INDYWIDUALNA INFORMACJA ZWROTNA
Kwestionariusz Osobowości (Enhanced)

TWOJA
OSOBOWOŚĆ

TWÓJ ROZWÓJ
(na podstawie Twojej

osobowości)

TWOJE WYBORY
ZAWODOWE

(na podstawie Twojej
osobowości)

DOSTOSOWYWANIE
STYLU PRACY

(na podstawie Twojej
osobowości)

TWOJE
REFLEKSJE

Wprowadzenie Ten raport opisuje główne wnioski z Twoich odpowiedzi udzielonych online. Ten
raport może okazać się pomocny, gdy myślisz o swoim rozwoju osobistym i
przyszłych wyborach zawodowych.

Wyniki w tym raporcie zostały wygenerowane na podstawie Twoich odpowiedzi na
Kwestionariusz Osobowości (Enhanced), których udzieliłeś/aś w dniu [[ Data]].
Twoje odpowiedzi zostały porównane z z wynikami zróżnicowanej grupy osób,
które wypełniły Criterion Personality Questionnaires (Kwestionariusze
Osobowości) w latach 2015-2020..

Ważne punkty Czytając ten raport, pamiętaj o następujących punktach:

Osobowość nie jest stała - może się zmieniać z czasem, może się zmieniać w
trakcie szkolenia/rozwoju lub po prostu zmieniać się w zależności od sytuacji.
Nie ma żadnych reguł, co jest dobre, a co złe. Wyniki nie mierzą zdolności,
umiejętności, potencjału lub kompetencji. Są one jedynie wskazaniem
preferencji lub typowych stylów zachowania.
Kwestionariusz jest bardzo wiarygodny, ale nie jest niezawodny.
Profil ma na celu wyjaśnienie Twojego postrzegania samego siebie - nie
zapewnia obiektywnego pomiaru.
Aby uzyskać dalszą interpretację profilu badanej osoby, należy zasięgnąć
porady przeszkolonego użytkownika.

ZROZUMIENIE TEGO RAPORTU

TWOJA OSOBOWOŚĆ
Kwestionariusze osobowości służą do pomiaru preferowanych stylów, tendencji emocjonalnych, motywacji i wartości osób
w pracy. Ta część raportu zawiera szczegółowy opis Twojej osobowości na podstawie wypełnionego kwestionariusza.
Pamiętaj, że opiera się na Twojej samoocenie.

Styl interpersonalny

Małomówny/a Pewny/a siebie

Niezmienny/a Przystosowujący/a

Gadatliwy/a Słuchający/a

Wspierający/a Stanowczy/a

Samotnik Towarzyski/a

Akceptujący/a Wpływowy/a

Opisujesz się jako osobę typową pod względem tego, jak pewny/pewna siebie jesteś i jak swobodnie wydajesz się czuć
towarzysko. Stopień, w jakim czujesz się odprężony/odprężona i pewny/pewna siebie podczas spotkań towarzyskich, może się
znacznie różnić w zależności od tego, z kim rozmawiasz.

Opisujesz się jako osobę umiarkowanie zdolną do przystosowania się w porównaniu z innymi ludźmi. Chociaż czasami jesteś
gotowy/gotowa wykazywać elastyczność w swoim podejściu do różnych osób lub okoliczności, chcesz również wykazać pewien
stopień spójności w swoim stylu.

W porównaniu z innymi osobami opisujesz się jako osobę, która ma łagodną preferencje do wyrażania siebie i która jest nieco mniej
cierpliwa, jeśli chodzi o słuchanie. Twoje odpowiedzi sugerują, że czasami czasami łatwiej mówić Ci o swoich opiniach, niż
przyjmować poglądy innych.

Jesteś podobny/podobna do wielu osób w grupie porównawczej, pod względem tego, że czasami stajesz się
stanowczy/stanowcza, chociaż w innych przypadkach preferujesz łagodniejszy styl interpersonalny. W niektórych sytuacjach
grupowych możesz przejąć przewodnictwo, podczas gdy w innych możesz preferować przyjęcie roli wspierającej.

Jesteś nieco szczęśliwszy/szczęśliwsza, pracując w pojedynkę niż z innymi osobami. Twoje odpowiedzi sugerują, że czujesz się
swobodnie w swoim własnym towarzystwie i jesteś nieznacznie mniej towarzyski/towarzyska niż większość innych osób, które
wypełniły kwestionariusz.

Masz tendencję do unikania narzucania swojej opinii innym i czujesz się nieco niekomfortowo w obliczu wyzwań związanych z
przekonywaniem innych do określonego punktu widzenia. Twoje odpowiedzi wskazują, że jesteś nieznacznie mniej
wpływowy/wpływowa niż inne osoby.

TWOJA OSOBOWOŚĆ

Styl myślenia

Intuicyjny/a Racjonalny/a

Konkretny/a Strategiczny/a

Metodyczny/a Twórczy/a

Doraźny/a Wnikliwy/a

Rozważny/a Zdecydowany/a

Masz zrównoważone podejście do rozwiązywania problemów, czasami korzystasz z inspiracji lub osobistych doświadczeń, a
czasami wdrażasz racjonalną analizę przy podejmowaniu decyzji. Czujesz się dość swobodnie zarówno korzystając z intuicji, jak i
naukowej wiedzy, i nie skłaniasz się bardziej ani ku jednemu, ani ku drugiemu.

Opisujesz się jako osobę o dość elastycznym stylu w kwestii, tego jak myślisz o problemach i decyzjach. Masz tendencję do
utrzymywania równowagi w swoim podejściu między szerokimi, teoretycznymi, abstrakcyjnymi rozważaniami a codziennymi,
praktycznymi szczegółami. Twoje odpowiedzi sugerują, że nie masz sztywnego sposobu myślenia o strategicznych lub bardziej
konkretnych aspektach problemów.

Trochę bardziej preferujesz używanie wypróbowanych i przetestowanych metod zamiast tworzenia nowych rozwiązań. Twoja
tendencja do metodyki wskazuje, że czujesz się nieco bardziej komfortowo, pracując zgodnie z jasnymi wytycznymi i jesteś
nieznacznie mniej entuzjastycznie nastawiony/nastawiona do tworzenia kreatywnych/b> nowych pomysłów i rozwiązań.

Twoje odpowiedzi wskazują, że jesteś mniej więcej tak wnikliwy/wnikliwa jak większość innych osób, które wypełniły
kwestionariusz. Opisujesz się jako umiarkowanie sumiennego/sumienną, ale czasami zdarza Ci się iść na skróty.

Twoje odpowiedzi wskazują, że wolisz poświęcać czas na podejmowanie decyzji. Przejawiasz kontemplacyjny styl
podejmowania decyzji. Nie lubisz dokonywać pochopnych osądów i możesz unikać podejmowania decyzji, dopóki nie
rozważysz wszystkich opcji.

TWOJA OSOBOWOŚĆ

Styl emocjonalny

Kontrola zewnętrzna Kontrola wewnętrzna

Wrażliwość Odporny/a

Ostrożny/a Optymistyczny/a

Zachęta Poczucie własnej wartości

Opanowanie Radzenie sobie ze stresem

W strefie komfortu Spokojny/a

Opisujesz się jako osobę, która ma umiarkowane poczucie osobistej kontroli. Twoje odpowiedzi sugerują, że jesteś
typowy/typowa w porównaniu z innymi ludźmi, w zakresie, w jakim próbujesz wpływać na wydarzenia, lub zawierzasz
przypadkowi lub losowi.

Twoje odpowiedzi sugerują, że możesz mieć trudności z byciem odpornym/odporną, gdy reagujesz na niepowodzenia i
surowe traktowanie ze strony innych. Opisujesz się jako wrażliwego/wrażliwą na krytykę i możesz czuć się
zraniony/zraniona bardziej niż inne osoby, gdy otrzymujesz negatywną informcję zwrotną.

Twoje odpowiedzi sugerują, że generalnie spodziewasz się, że sprawy potoczą się źle. W porównaniu z innymi ludźmi, masz
silną tendencję do podkreślania negatywów i byciapesymistycznym/pesymistyczną w wielu sytuacjach.

Zaznaczasz, że od czasu do czasu możesz potrzebować zachęty od innych, aby zbudować zaufanie wobec siebie. Twoje
spadki zaufania wobec siebie i sporadyczne odczucie zwątpienia w siebie mogą oznaczać, że możesz być
samokrytyczny/samokrytyczna wobec swoich własnych możliwości.

Opisujesz się jako osobę, która pracuje najlepiej, gdy jest spokojna i odprężona. Jest prawdopodobne, że będziesz zmagać
się z radzeniem sobie ze stresem podczas pracy pod presją i będziesz miał/miała większe trudności, gdy poziom stresu
wzrośnie.

Opisujesz się jako osobę, która czasami czuje się niespokojna lub zmartwiona. Czasami trudno jest Ci zachować spokój i
oderwać się od codziennych problemów. Możesz czasami czuć się zdenerwowany/zdenerwowana, gdy pracujesz pod
presją, lub gdy Twoja praca wyprowadza Cię ze strefy komfortu.

TWOJA OSOBOWOŚĆ

Motywacja

Proces Dążenie

Obojętny/a Opiekuńczy/a

Autentyczność Pozycja

Granice Przyjaźń

Skupienie Różnorodność

Pragmatyzm Samorozwój

Jesteś dość skoncentrowany/skoncentrowana na osiągnięciach. Jesteś uzasadnienie zmotywowany/zmotywowana do
wykonywania zadań i dążenia do osiągnięcia wyników przy jednoczesnym zachowaniu pewnego stopnia spełnienia z
procesu. Jesteś nieco bardziej skoncentrowany/skoncentrowana na wynikach niż inne osoby.

Opisujesz się jako osobę, która czerpie bardzo małe spełnienia z pracy, która wiąże się z opieką nad innymi. W porównaniu z
innymi często czujesz się sfrustrowany/sfrustrowana ludźmi, którzy potrzebują pomocy, i czujesz, że nie nadajesz się do roli,
która wymaga radzenia sobie z problemami innych.

Twoje odpowiedzi sugerują, że nie interesujesz się pozycją w pracy. Zaznaczasz, że faktyczna głębia i zakres pracy mają dla
Ciebie większą wartość niż pozyzja, jaką ta praca za sobą niesie.

Sposób, w jaki odpowiedziałeś/odpowiedziałaś w kwestionariuszu wskazuje, że w porównaniu z innymi ludźmi
przywiązujesz niewielką wagę do oddzielenia życia osobistego od zawodowego. Możesz unikać bliskich osobistych
przyjaźni ze współpracownikami. Twoja motywacja do poszukiwania możliwości nawiązania nowych relacji w pracy jest na
dość niskim poziomie.

Uznajesz różnorodność i często zmieniające się wymagania na Twoim stanowisku zaumiarkowanie satysfakcjonujące.
Opisujesz się jako typowego/typową pod względem tego, jak bardzo czujesz się zadowolony/zadowolona w pracy, w której
wymagania często się zmieniają.

W porównaniu z innymi ludźmi nie opisujesz się jako osobę, która przywiązuje dużą wagę do samorozwoju. Twoje
odpowiedzi sugerują, że nie potrzebujesz możliwości rozwoju, aby utrzymać motywację. Zaznaczasz, że Twoja satysfakcja
prawdopodobnie będzie pochodzić z wykorzystania Twoich obecnych mocnych stron w celu poprawy swojej wydajności w
pracy.

TWOJA OSOBOWOŚĆ

Dopasowywanie do kultury

Realizm Etyka

Powaga Komizm

Swoboda Porządek

Współpracujący/a Współrywalizacja

Stabilność Zmiana

Niskie nastawienie na zysk Zysk

Twoje odpowiedzi wskazują, że przywiązujesz znacznie mniejszą wagę do etyki w porównaniu z innymi osobami, które
wypełniły kwestionariusz. Uważasz, że czasami zasady powinny być brane pod uwagę wraz z praktycznymi kwestiami i i
możesz czuć się nieco ograniczony/ograniczona, jeśli jest konieczne, abyś działał/działała w bardzo restrykcyjnych
ramach zawodowych.

Twoje odpowiedzi wskazują na to, że nieznacznie wolisz pracować w beztroskim i pogodnym środowisku. Preferujesz
współpracę z osobami, które lubią się śmiać w pracy i widzą komizm nawet w trudnych sytuacjach. Przywiązujesz dość
dużą wagę do kultury biznesowej, która zachęca do zabawy i uważasz, że praca powinna również uwzględniać okazje do
sporadycznego śmiechu i żartów.

Jesteś typowy/typowa w porównaniu z większością ludzi w stopniu, w jakim jesteś zadowolony/zadowolona z pracy w
środowisku i w pracy, w których istnieją jasne granice, kontrole i zasady dotyczące tego, jak powinna zostać wykonana
praca. Możesz czuć się najbardziej komfortowo w pracy i kulturze, która równoważy zasady ze swobodą wykonywania
pracy, w sposób jaki Ci się podoba.

Twoje odpowiedzi sugerują, że wolisz współpracę od współrywalizacji. Czujesz, że rywalizacja może czasami wyrządzić
więcej szkody niż pożytku i możesz czuć się niekomfortowo w wysoce konkurencyjnym środowisku.

Opisujesz się jako osobę, która zdecydowanie preferuje pracę w firmie o kulturze stabilności, która nie zmienia się często. W
porównaniu z innymi, Twoje odpowiedzi sugerują, że cenisz sobie stabilność o wiele bardziej niż innowacyjność i masz silną
tendencję do uważania częstych zmian za przeszkadzające.

W porównaniu z innymi osobami opisujesz się jako osobę, która podziela przekonanie, że w biznesie chodzi o osiąganie
zysku. Jesteś szczęśliwy/szczęśliwa, gdy skupiasz się bardziej na finansowych wskaźnikach wydajności niż na innych
czynnikach i czujesz się komfortowo pracując w komercyjnej, nastawionej na zysk kulturze lub roli.

TWÓJ ROZWÓJ
Na tej stronie Twoje odpowiedzi w kwestionariuszu osobowości zostały wykorzystane do ustalenia priorytetów do 5
kluczowych obszarów, które mogą mieć znaczenie dla Twojego rozwoju osobistego. Te możliwości rozwoju są Ci
przedstawione do rozważenia. Od Ciebie zależy, czy są to obszary, w których chciałbyś/chciałabyś się zmienić lub
rozwinąć.

Kluczowy atrybut Obszar osobowości Możliwości rozwoju

Ostrożny/a Styl emocjonalny Twoje planowanie rozwoju może obejmować
pracę nad Twoim optymizmem, tak abyś
mógł/mogła czuć, że masz moc do patrzenia na
jasną stronę i brania odpowiedzialności za
tworzenie pozytywnych wyników.

Pragmatyzm Motywacja Pomocne może okazać się większe skupienie się
na samorozwoju, zarówno w celu poprawy
własnych wyników, jak i pielęgnowaniu rozwoju
współpracowników.

Obojętny/a Motywacja Możesz czerpać korzyści z osobistej refleksji,
która pomaga Ci doświadczać większego
spełnienia z pracy, wynikającego z opieki nad
innymi. Może to oznaczać pozbycie się frustracji,
tym samym gwarantując więcej czasu osobom
potrzebującym pomocy.

Stabilność Dopasowywanie do kultury Nauka korzystania z szerszego zakresu technik
zarządzania zmianą może Ci pomóc cieszyć się
wyzwaniami związanymi z wprowadzaniem zmian
w stale rozwijającej się organizacji.

Zachęta Styl emocjonalny Możesz czerpać korzyści z rozwoju, który
wzmacnia Twoją samoocenę i pomaga Ci
budować wewnętrzne zaufanie wobec siebie.
Może obejmować przezwyciężanie zwątpienia w
siebie lub poczucia niższości oraz skupienie się na
osobistych wartościach, a nie na samokrytyce.

TWOJE WYBORY ZAWODOWE
Twoje odpowiedzi w kwestionariusz osobowości zostały również wykorzystane do ustalenia priorytetów dla 5
kluczowych obszarów, które mogą mieć znaczenie dla Twoich przyszłych wyborów zawodowych. Wskaźniki na tej
stronie podkreślają wybory zawodowe, które są dobrze dopasowane do Twoich preferencji i te, które są mniej zgodne
z Twoją osobowością.

Kluczowy atrybut
Możesz rozwijać się w obszarze, w
którym:

Być może będziesz musiał/a pracować
ciężej, aby utrzymać wydajność w
obszarze, w którym:

Ostrożny/a Musisz być krytyczny/a w swoim podejściu.
Twój styl może najlepiej pasować do
środowisk, w których ważne jest
przewidywanie potencjalnych problemów,
które mogą wystąpić, zamiast oczekiwać,
że wszystko pójdzie dobrze.

Wymaga się od Ciebie pozytywnego i
optymistycznego nastawienia. Gdzie warto
mieć wiarę w przyszłości, a mniej konieczne
jest dla Ciebie przewidywanie negatywnych
skutków.

Pragmatyzm Wymaga się od Ciebie wzięcia
odpowiedzialności za decyzje angażujące
Cię we własny rozwój. Twoim głównym
priorytetem jest kontynuowanie Twoich
projektów, zaleca Ci się dodatkowe
szkolenia, ale nie są one dla Ciebie
niezbędne.

Oczekuje się, że na podstawie
otrzymywanych informacji zwrotnych na
temat Twoich mocnych stron i potrzeb
rozwojowych będziesz wdrażał je w zycie.
Ponadto, powinieneś/powinnaś raczej
poprawiać swoją wydajność poprzez
działania samorozwojowe, niż po prostu
kontynuować pracę, czerpiąc korzyści z tych
mocnych stron, które już posiadasz.

Obojętny/a W Twojej roli nie musisz poświęcać znacznej
ilości czasu na opiekę nad innymi. Zamiast
tego możesz skoncentrować się na
aspektach swojej pracy, które są dla Ciebie
bardziej satysfakcjonujące, tj. na osiąganiu
wyników biznesowych.

Musisz spędzać czas pomagając innym w
ich problemach. Gdzie jesteś osobiście
odpowiedzialny/a za dobro innych i jesteś
główną osobą kontaktową w rozwiązywaniu
problemów i rozwiewaniu obaw ludzi.

Stabilność Charakter Twojej pracy jest bardzo stabilny
i musisz przestrzegać sprawnie
funkcjonującego systemu pracy. Rzadko
będziesz doświadczać niepokojów lub
poważnych zmian w swojej pracy.

Musisz pracować w kulturze częstych zmian
i być zmuszanym/ą do stosowania się do
nowych sposobów wykonywania zadań.
Gdzie musisz dostosowywać się do zmian
wprowadzanych przez innych i gdzie nie
możesz się zatrzymać i cieszyć się okresami
względnego spokoju i stabilności.

Zachęta Jesteś zachęcany/a Cię do poświęcenia
czasu na projekty lub zadania, które
pomogą Ci zbudować pewność siebie i jest
bardzo mało prawdopodobne, że
znajdziesz się w centrum uwagi bez czasu
na przygotowanie się.

Potrzebujesz bardzo silnego poczucia
pewności siebie i wiary w siebie. Przez cały
czas musisz wykazywać kuloodporną
pewność siebie. Role dla Ciebie to te, które
zmuszają Cię do podejmowania nowych
wyzwań przy niewielkim lub żadnym
przygotowaniu, praktyce lub wsparciu.

DOSTOSOWYWANIE STYLU PRACY
Do pewnego stopnia wszyscy możemy dostosować nasze style zachowania, aby sprostać wymaganiom różnych ról i
różnych sytuacji. Na tej stronie raportu Twoje odpowiedzi w kwestionariuszu osobowości zostały wykorzystane do
ustalenia priorytetów dla 3 kluczowych obszarów, w których możesz czasami chcieć zmieniać lub modyfikować
swoje sposoby pracy.

Te porady i wskazówki mogą posłużyć Twojej refleksji. To Ty decydujesz, czy przydadzą Ci się one w miarę rozwoju
Twojej pracy i kariery.

Kluczowy atrybut Porady i wskazówki

Ostrożny/a Masz tendencję do bycia bardziej ostrożnym/ą niż inni i wolisz przewidywać
problemy, zamiast mieć nadzieję, że wszystko pójdzie dobrze. Zastanów się, jak
ten styl może wpłynąć na zarządzanie projektami, powodzenie wyników oraz na
ludzi, z którymi pracujesz. Czy zdarzają się przypadki, kiedy niepotrzebnie
spodziewałeś/łaś się najgorszego? Postaraj się opracować strategie, które
pozwolą Ci czuć się bardziej pozytywnie odnośnie przyszłych zadań. Zrównoważ
swoje poczucie realizmu z optymizmem, aby czuć, że masz moc do zmiany
wyniku. Zwróć uwagę na to, kiedy wszystko dobrze się układa i co zrobiłeś/aś,
aby zapewnić pomyślne wyniki. Uzyskaj informacje zwrotne od
współpracowników na temat swojego stylu i bądź otwarty/a na wprowadzanie
zmian, aby usprawnić wspólną pracę.

Pragmatyzm Masz tendencję do nadawania priorytetu wykonywaniu pracy, a nie spędzaniu
czasu na samorozwoju. Staraj się jednak pozostać otwartym/ą na możliwości
doskonalenia swoich wyników i opierania się na swoich obecnych mocnych
stronach poprzez działania rozwojowe. Zastanów się nad spisaniem wszelkich
zachowań lub umiejętności, które obecnie skutecznie przejawiasz. Czy są jakieś
obszary, w których czujesz, że masz mocne strony? Zapisz wszelkie zachowania
lub umiejętności, których Twoim zdaniem nie przejawiasz. Zastanów się, które z
nich najbardziej chciałbyś/chciałabyś rozwinąć. Zwróć się o informację zwrotną
na temat Twoich wyników, aby zbudować swoją samoświadomość i
zidentyfikować obszary rozwoju. Poproś o wskazówki te osób, które Twoim
zdaniem dobrze sobie radzą w Twoich obszarach rozwoju.

Obojętny/a Jest mniej prawdopodobne, że będziesz czerpać satysfakcję z pracy, w której
pełnisz role wielce opiekuńcze i masz skłonność do przekonania, że ludzie
powinni dbać sami o siebie. Pamiętaj, aby zrównoważyć decyzje z
uwzględnieniem ich wpływu na innych. Ogranicz wymagania dotyczące Twojego
czasu i energii, planując czas na rozmowę z innymi odnośnie ich problemów.
Poświęć trochę czasu na zrozumienie własnego stylu interakcji z innymi. Czy
jesteś dowcipny/a, pewny/a siebie czy nieśmiały/a? Czy jesteś krytyczny/a,
przystępny/a czy entuzjastyczny/a? Kiedy już się zastanowisz, rozważ, jak
możesz poszerzyć swój repertuar zachowań i zwróć się o informację zwrotną do
swoich współpracowników.

TWOJE REFLEKSJE

Po przeczytaniu osobistego raportu z opiniami możesz chcieć uchwycić swoje własne przemyślenia w poniższych
obszarach.

Kluczowe mocne strony

Uważam, że moje kluczowe mocne strony to:

Kluczowa mocna strona Kiedy i gdzie możesz wykorzystać tę silną stronę?

Rozwój osobisty

Uważam, że moje priorytety rozwoju osobistego to:

Priorytet rozwoju Kiedy i jak możesz pracować nad danym priorytetem rozwoju?
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Bartosz Test
Data ukończenia: 06.06.2022

Z raportu tego mogą skorzystać:
Bartosz, dla celów samoświadomości i rozwoju osobistego.

Ten raport opisuje:
Kluczowe wnioski z Twoich odpowiedzi udzieloncyh online. Raport obejmuje:

INDYWIDUALNA INFORMACJA ZWROTNA
Kwestionariusz Osobowości (Enhanced)

TWOJA
OSOBOWOŚĆ

TWÓJ ROZWÓJ
(na podstawie Twojej

osobowości)

TWOJE WYBORY
ZAWODOWE

(na podstawie Twojej
osobowości)

DOSTOSOWYWANIE
STYLU PRACY

(na podstawie Twojej
osobowości)

TWOJE
REFLEKSJE

Wprowadzenie Ten raport opisuje główne wnioski z Twoich odpowiedzi udzielonych online. Ten
raport może okazać się pomocny, gdy myślisz o swoim rozwoju osobistym i
przyszłych wyborach zawodowych.

Wyniki w tym raporcie zostały wygenerowane na podstawie Twoich odpowiedzi na
Kwestionariusz Osobowości (Enhanced), których udzieliłeś/aś w dniu [[ Data]].
Twoje odpowiedzi zostały porównane z z wynikami zróżnicowanej grupy osób,
które wypełniły Criterion Personality Questionnaires (Kwestionariusze
Osobowości) w latach 2015-2020..

Ważne punkty Czytając ten raport, pamiętaj o następujących punktach:

Osobowość nie jest stała - może się zmieniać z czasem, może się zmieniać w
trakcie szkolenia/rozwoju lub po prostu zmieniać się w zależności od sytuacji.
Nie ma żadnych reguł, co jest dobre, a co złe. Wyniki nie mierzą zdolności,
umiejętności, potencjału lub kompetencji. Są one jedynie wskazaniem
preferencji lub typowych stylów zachowania.
Kwestionariusz jest bardzo wiarygodny, ale nie jest niezawodny.
Profil ma na celu wyjaśnienie Twojego postrzegania samego siebie - nie
zapewnia obiektywnego pomiaru.
Aby uzyskać dalszą interpretację profilu badanej osoby, należy zasięgnąć
porady przeszkolonego użytkownika.

ZROZUMIENIE TEGO RAPORTU

TWOJA OSOBOWOŚĆ
Kwestionariusze osobowości służą do pomiaru preferowanych stylów, tendencji emocjonalnych, motywacji i wartości osób
w pracy. Ta część raportu zawiera szczegółowy opis Twojej osobowości na podstawie wypełnionego kwestionariusza.
Pamiętaj, że opiera się na Twojej samoocenie.

Styl interpersonalny

Małomówny/a Pewny/a siebie

Niezmienny/a Przystosowujący/a

Gadatliwy/a Słuchający/a

Wspierający/a Stanowczy/a

Samotnik Towarzyski/a

Akceptujący/a Wpływowy/a

Opisujesz się jako osobę typową pod względem tego, jak pewny/pewna siebie jesteś i jak swobodnie wydajesz się czuć
towarzysko. Stopień, w jakim czujesz się odprężony/odprężona i pewny/pewna siebie podczas spotkań towarzyskich, może się
znacznie różnić w zależności od tego, z kim rozmawiasz.

Opisujesz się jako osobę umiarkowanie zdolną do przystosowania się w porównaniu z innymi ludźmi. Chociaż czasami jesteś
gotowy/gotowa wykazywać elastyczność w swoim podejściu do różnych osób lub okoliczności, chcesz również wykazać pewien
stopień spójności w swoim stylu.

W porównaniu z innymi osobami opisujesz się jako osobę, która ma łagodną preferencje do wyrażania siebie i która jest nieco mniej
cierpliwa, jeśli chodzi o słuchanie. Twoje odpowiedzi sugerują, że czasami czasami łatwiej mówić Ci o swoich opiniach, niż
przyjmować poglądy innych.

Jesteś podobny/podobna do wielu osób w grupie porównawczej, pod względem tego, że czasami stajesz się
stanowczy/stanowcza, chociaż w innych przypadkach preferujesz łagodniejszy styl interpersonalny. W niektórych sytuacjach
grupowych możesz przejąć przewodnictwo, podczas gdy w innych możesz preferować przyjęcie roli wspierającej.

Jesteś nieco szczęśliwszy/szczęśliwsza, pracując w pojedynkę niż z innymi osobami. Twoje odpowiedzi sugerują, że czujesz się
swobodnie w swoim własnym towarzystwie i jesteś nieznacznie mniej towarzyski/towarzyska niż większość innych osób, które
wypełniły kwestionariusz.

Masz tendencję do unikania narzucania swojej opinii innym i czujesz się nieco niekomfortowo w obliczu wyzwań związanych z
przekonywaniem innych do określonego punktu widzenia. Twoje odpowiedzi wskazują, że jesteś nieznacznie mniej
wpływowy/wpływowa niż inne osoby.

TWOJA OSOBOWOŚĆ

Styl myślenia

Intuicyjny/a Racjonalny/a

Konkretny/a Strategiczny/a

Metodyczny/a Twórczy/a

Doraźny/a Wnikliwy/a

Rozważny/a Zdecydowany/a

Masz zrównoważone podejście do rozwiązywania problemów, czasami korzystasz z inspiracji lub osobistych doświadczeń, a
czasami wdrażasz racjonalną analizę przy podejmowaniu decyzji. Czujesz się dość swobodnie zarówno korzystając z intuicji, jak i
naukowej wiedzy, i nie skłaniasz się bardziej ani ku jednemu, ani ku drugiemu.

Opisujesz się jako osobę o dość elastycznym stylu w kwestii, tego jak myślisz o problemach i decyzjach. Masz tendencję do
utrzymywania równowagi w swoim podejściu między szerokimi, teoretycznymi, abstrakcyjnymi rozważaniami a codziennymi,
praktycznymi szczegółami. Twoje odpowiedzi sugerują, że nie masz sztywnego sposobu myślenia o strategicznych lub bardziej
konkretnych aspektach problemów.

Trochę bardziej preferujesz używanie wypróbowanych i przetestowanych metod zamiast tworzenia nowych rozwiązań. Twoja
tendencja do metodyki wskazuje, że czujesz się nieco bardziej komfortowo, pracując zgodnie z jasnymi wytycznymi i jesteś
nieznacznie mniej entuzjastycznie nastawiony/nastawiona do tworzenia kreatywnych/b> nowych pomysłów i rozwiązań.

Twoje odpowiedzi wskazują, że jesteś mniej więcej tak wnikliwy/wnikliwa jak większość innych osób, które wypełniły
kwestionariusz. Opisujesz się jako umiarkowanie sumiennego/sumienną, ale czasami zdarza Ci się iść na skróty.

Twoje odpowiedzi wskazują, że wolisz poświęcać czas na podejmowanie decyzji. Przejawiasz kontemplacyjny styl
podejmowania decyzji. Nie lubisz dokonywać pochopnych osądów i możesz unikać podejmowania decyzji, dopóki nie
rozważysz wszystkich opcji.

TWOJA OSOBOWOŚĆ

Styl emocjonalny

Kontrola zewnętrzna Kontrola wewnętrzna

Wrażliwość Odporny/a

Ostrożny/a Optymistyczny/a

Zachęta Poczucie własnej wartości

Opanowanie Radzenie sobie ze stresem

W strefie komfortu Spokojny/a

Opisujesz się jako osobę, która ma umiarkowane poczucie osobistej kontroli. Twoje odpowiedzi sugerują, że jesteś
typowy/typowa w porównaniu z innymi ludźmi, w zakresie, w jakim próbujesz wpływać na wydarzenia, lub zawierzasz
przypadkowi lub losowi.

Twoje odpowiedzi sugerują, że możesz mieć trudności z byciem odpornym/odporną, gdy reagujesz na niepowodzenia i
surowe traktowanie ze strony innych. Opisujesz się jako wrażliwego/wrażliwą na krytykę i możesz czuć się
zraniony/zraniona bardziej niż inne osoby, gdy otrzymujesz negatywną informcję zwrotną.

Twoje odpowiedzi sugerują, że generalnie spodziewasz się, że sprawy potoczą się źle. W porównaniu z innymi ludźmi, masz
silną tendencję do podkreślania negatywów i byciapesymistycznym/pesymistyczną w wielu sytuacjach.

Zaznaczasz, że od czasu do czasu możesz potrzebować zachęty od innych, aby zbudować zaufanie wobec siebie. Twoje
spadki zaufania wobec siebie i sporadyczne odczucie zwątpienia w siebie mogą oznaczać, że możesz być
samokrytyczny/samokrytyczna wobec swoich własnych możliwości.

Opisujesz się jako osobę, która pracuje najlepiej, gdy jest spokojna i odprężona. Jest prawdopodobne, że będziesz zmagać
się z radzeniem sobie ze stresem podczas pracy pod presją i będziesz miał/miała większe trudności, gdy poziom stresu
wzrośnie.

Opisujesz się jako osobę, która czasami czuje się niespokojna lub zmartwiona. Czasami trudno jest Ci zachować spokój i
oderwać się od codziennych problemów. Możesz czasami czuć się zdenerwowany/zdenerwowana, gdy pracujesz pod
presją, lub gdy Twoja praca wyprowadza Cię ze strefy komfortu.

TWOJA OSOBOWOŚĆ

Motywacja

Proces Dążenie

Obojętny/a Opiekuńczy/a

Autentyczność Pozycja

Granice Przyjaźń

Skupienie Różnorodność

Pragmatyzm Samorozwój

Jesteś dość skoncentrowany/skoncentrowana na osiągnięciach. Jesteś uzasadnienie zmotywowany/zmotywowana do
wykonywania zadań i dążenia do osiągnięcia wyników przy jednoczesnym zachowaniu pewnego stopnia spełnienia z
procesu. Jesteś nieco bardziej skoncentrowany/skoncentrowana na wynikach niż inne osoby.

Opisujesz się jako osobę, która czerpie bardzo małe spełnienia z pracy, która wiąże się z opieką nad innymi. W porównaniu z
innymi często czujesz się sfrustrowany/sfrustrowana ludźmi, którzy potrzebują pomocy, i czujesz, że nie nadajesz się do roli,
która wymaga radzenia sobie z problemami innych.

Twoje odpowiedzi sugerują, że nie interesujesz się pozycją w pracy. Zaznaczasz, że faktyczna głębia i zakres pracy mają dla
Ciebie większą wartość niż pozyzja, jaką ta praca za sobą niesie.

Sposób, w jaki odpowiedziałeś/odpowiedziałaś w kwestionariuszu wskazuje, że w porównaniu z innymi ludźmi
przywiązujesz niewielką wagę do oddzielenia życia osobistego od zawodowego. Możesz unikać bliskich osobistych
przyjaźni ze współpracownikami. Twoja motywacja do poszukiwania możliwości nawiązania nowych relacji w pracy jest na
dość niskim poziomie.

Uznajesz różnorodność i często zmieniające się wymagania na Twoim stanowisku zaumiarkowanie satysfakcjonujące.
Opisujesz się jako typowego/typową pod względem tego, jak bardzo czujesz się zadowolony/zadowolona w pracy, w której
wymagania często się zmieniają.

W porównaniu z innymi ludźmi nie opisujesz się jako osobę, która przywiązuje dużą wagę do samorozwoju. Twoje
odpowiedzi sugerują, że nie potrzebujesz możliwości rozwoju, aby utrzymać motywację. Zaznaczasz, że Twoja satysfakcja
prawdopodobnie będzie pochodzić z wykorzystania Twoich obecnych mocnych stron w celu poprawy swojej wydajności w
pracy.

TWOJA OSOBOWOŚĆ

Dopasowywanie do kultury

Realizm Etyka

Powaga Komizm

Swoboda Porządek

Współpracujący/a Współrywalizacja

Stabilność Zmiana

Niskie nastawienie na zysk Zysk

Twoje odpowiedzi wskazują, że przywiązujesz znacznie mniejszą wagę do etyki w porównaniu z innymi osobami, które
wypełniły kwestionariusz. Uważasz, że czasami zasady powinny być brane pod uwagę wraz z praktycznymi kwestiami i i
możesz czuć się nieco ograniczony/ograniczona, jeśli jest konieczne, abyś działał/działała w bardzo restrykcyjnych
ramach zawodowych.

Twoje odpowiedzi wskazują na to, że nieznacznie wolisz pracować w beztroskim i pogodnym środowisku. Preferujesz
współpracę z osobami, które lubią się śmiać w pracy i widzą komizm nawet w trudnych sytuacjach. Przywiązujesz dość
dużą wagę do kultury biznesowej, która zachęca do zabawy i uważasz, że praca powinna również uwzględniać okazje do
sporadycznego śmiechu i żartów.

Jesteś typowy/typowa w porównaniu z większością ludzi w stopniu, w jakim jesteś zadowolony/zadowolona z pracy w
środowisku i w pracy, w których istnieją jasne granice, kontrole i zasady dotyczące tego, jak powinna zostać wykonana
praca. Możesz czuć się najbardziej komfortowo w pracy i kulturze, która równoważy zasady ze swobodą wykonywania
pracy, w sposób jaki Ci się podoba.

Twoje odpowiedzi sugerują, że wolisz współpracę od współrywalizacji. Czujesz, że rywalizacja może czasami wyrządzić
więcej szkody niż pożytku i możesz czuć się niekomfortowo w wysoce konkurencyjnym środowisku.

Opisujesz się jako osobę, która zdecydowanie preferuje pracę w firmie o kulturze stabilności, która nie zmienia się często. W
porównaniu z innymi, Twoje odpowiedzi sugerują, że cenisz sobie stabilność o wiele bardziej niż innowacyjność i masz silną
tendencję do uważania częstych zmian za przeszkadzające.

W porównaniu z innymi osobami opisujesz się jako osobę, która podziela przekonanie, że w biznesie chodzi o osiąganie
zysku. Jesteś szczęśliwy/szczęśliwa, gdy skupiasz się bardziej na finansowych wskaźnikach wydajności niż na innych
czynnikach i czujesz się komfortowo pracując w komercyjnej, nastawionej na zysk kulturze lub roli.

TWÓJ ROZWÓJ
Na tej stronie Twoje odpowiedzi w kwestionariuszu osobowości zostały wykorzystane do ustalenia priorytetów do 5
kluczowych obszarów, które mogą mieć znaczenie dla Twojego rozwoju osobistego. Te możliwości rozwoju są Ci
przedstawione do rozważenia. Od Ciebie zależy, czy są to obszary, w których chciałbyś/chciałabyś się zmienić lub
rozwinąć.

Kluczowy atrybut Obszar osobowości Możliwości rozwoju

Ostrożny/a Styl emocjonalny Twoje planowanie rozwoju może obejmować
pracę nad Twoim optymizmem, tak abyś
mógł/mogła czuć, że masz moc do patrzenia na
jasną stronę i brania odpowiedzialności za
tworzenie pozytywnych wyników.

Pragmatyzm Motywacja Pomocne może okazać się większe skupienie się
na samorozwoju, zarówno w celu poprawy
własnych wyników, jak i pielęgnowaniu rozwoju
współpracowników.

Obojętny/a Motywacja Możesz czerpać korzyści z osobistej refleksji,
która pomaga Ci doświadczać większego
spełnienia z pracy, wynikającego z opieki nad
innymi. Może to oznaczać pozbycie się frustracji,
tym samym gwarantując więcej czasu osobom
potrzebującym pomocy.

Stabilność Dopasowywanie do kultury Nauka korzystania z szerszego zakresu technik
zarządzania zmianą może Ci pomóc cieszyć się
wyzwaniami związanymi z wprowadzaniem zmian
w stale rozwijającej się organizacji.

Zachęta Styl emocjonalny Możesz czerpać korzyści z rozwoju, który
wzmacnia Twoją samoocenę i pomaga Ci
budować wewnętrzne zaufanie wobec siebie.
Może obejmować przezwyciężanie zwątpienia w
siebie lub poczucia niższości oraz skupienie się na
osobistych wartościach, a nie na samokrytyce.

TWOJE WYBORY ZAWODOWE
Twoje odpowiedzi w kwestionariusz osobowości zostały również wykorzystane do ustalenia priorytetów dla 5
kluczowych obszarów, które mogą mieć znaczenie dla Twoich przyszłych wyborów zawodowych. Wskaźniki na tej
stronie podkreślają wybory zawodowe, które są dobrze dopasowane do Twoich preferencji i te, które są mniej zgodne
z Twoją osobowością.

Kluczowy atrybut
Możesz rozwijać się w obszarze, w
którym:

Być może będziesz musiał/a pracować
ciężej, aby utrzymać wydajność w
obszarze, w którym:

Ostrożny/a Musisz być krytyczny/a w swoim podejściu.
Twój styl może najlepiej pasować do
środowisk, w których ważne jest
przewidywanie potencjalnych problemów,
które mogą wystąpić, zamiast oczekiwać,
że wszystko pójdzie dobrze.

Wymaga się od Ciebie pozytywnego i
optymistycznego nastawienia. Gdzie warto
mieć wiarę w przyszłości, a mniej konieczne
jest dla Ciebie przewidywanie negatywnych
skutków.

Pragmatyzm Wymaga się od Ciebie wzięcia
odpowiedzialności za decyzje angażujące
Cię we własny rozwój. Twoim głównym
priorytetem jest kontynuowanie Twoich
projektów, zaleca Ci się dodatkowe
szkolenia, ale nie są one dla Ciebie
niezbędne.

Oczekuje się, że na podstawie
otrzymywanych informacji zwrotnych na
temat Twoich mocnych stron i potrzeb
rozwojowych będziesz wdrażał je w zycie.
Ponadto, powinieneś/powinnaś raczej
poprawiać swoją wydajność poprzez
działania samorozwojowe, niż po prostu
kontynuować pracę, czerpiąc korzyści z tych
mocnych stron, które już posiadasz.

Obojętny/a W Twojej roli nie musisz poświęcać znacznej
ilości czasu na opiekę nad innymi. Zamiast
tego możesz skoncentrować się na
aspektach swojej pracy, które są dla Ciebie
bardziej satysfakcjonujące, tj. na osiąganiu
wyników biznesowych.

Musisz spędzać czas pomagając innym w
ich problemach. Gdzie jesteś osobiście
odpowiedzialny/a za dobro innych i jesteś
główną osobą kontaktową w rozwiązywaniu
problemów i rozwiewaniu obaw ludzi.

Stabilność Charakter Twojej pracy jest bardzo stabilny
i musisz przestrzegać sprawnie
funkcjonującego systemu pracy. Rzadko
będziesz doświadczać niepokojów lub
poważnych zmian w swojej pracy.

Musisz pracować w kulturze częstych zmian
i być zmuszanym/ą do stosowania się do
nowych sposobów wykonywania zadań.
Gdzie musisz dostosowywać się do zmian
wprowadzanych przez innych i gdzie nie
możesz się zatrzymać i cieszyć się okresami
względnego spokoju i stabilności.

Zachęta Jesteś zachęcany/a Cię do poświęcenia
czasu na projekty lub zadania, które
pomogą Ci zbudować pewność siebie i jest
bardzo mało prawdopodobne, że
znajdziesz się w centrum uwagi bez czasu
na przygotowanie się.

Potrzebujesz bardzo silnego poczucia
pewności siebie i wiary w siebie. Przez cały
czas musisz wykazywać kuloodporną
pewność siebie. Role dla Ciebie to te, które
zmuszają Cię do podejmowania nowych
wyzwań przy niewielkim lub żadnym
przygotowaniu, praktyce lub wsparciu.

DOSTOSOWYWANIE STYLU PRACY
Do pewnego stopnia wszyscy możemy dostosować nasze style zachowania, aby sprostać wymaganiom różnych ról i
różnych sytuacji. Na tej stronie raportu Twoje odpowiedzi w kwestionariuszu osobowości zostały wykorzystane do
ustalenia priorytetów dla 3 kluczowych obszarów, w których możesz czasami chcieć zmieniać lub modyfikować
swoje sposoby pracy.

Te porady i wskazówki mogą posłużyć Twojej refleksji. To Ty decydujesz, czy przydadzą Ci się one w miarę rozwoju
Twojej pracy i kariery.

Kluczowy atrybut Porady i wskazówki

Ostrożny/a Masz tendencję do bycia bardziej ostrożnym/ą niż inni i wolisz przewidywać
problemy, zamiast mieć nadzieję, że wszystko pójdzie dobrze. Zastanów się, jak
ten styl może wpłynąć na zarządzanie projektami, powodzenie wyników oraz na
ludzi, z którymi pracujesz. Czy zdarzają się przypadki, kiedy niepotrzebnie
spodziewałeś/łaś się najgorszego? Postaraj się opracować strategie, które
pozwolą Ci czuć się bardziej pozytywnie odnośnie przyszłych zadań. Zrównoważ
swoje poczucie realizmu z optymizmem, aby czuć, że masz moc do zmiany
wyniku. Zwróć uwagę na to, kiedy wszystko dobrze się układa i co zrobiłeś/aś,
aby zapewnić pomyślne wyniki. Uzyskaj informacje zwrotne od
współpracowników na temat swojego stylu i bądź otwarty/a na wprowadzanie
zmian, aby usprawnić wspólną pracę.

Pragmatyzm Masz tendencję do nadawania priorytetu wykonywaniu pracy, a nie spędzaniu
czasu na samorozwoju. Staraj się jednak pozostać otwartym/ą na możliwości
doskonalenia swoich wyników i opierania się na swoich obecnych mocnych
stronach poprzez działania rozwojowe. Zastanów się nad spisaniem wszelkich
zachowań lub umiejętności, które obecnie skutecznie przejawiasz. Czy są jakieś
obszary, w których czujesz, że masz mocne strony? Zapisz wszelkie zachowania
lub umiejętności, których Twoim zdaniem nie przejawiasz. Zastanów się, które z
nich najbardziej chciałbyś/chciałabyś rozwinąć. Zwróć się o informację zwrotną
na temat Twoich wyników, aby zbudować swoją samoświadomość i
zidentyfikować obszary rozwoju. Poproś o wskazówki te osób, które Twoim
zdaniem dobrze sobie radzą w Twoich obszarach rozwoju.

Obojętny/a Jest mniej prawdopodobne, że będziesz czerpać satysfakcję z pracy, w której
pełnisz role wielce opiekuńcze i masz skłonność do przekonania, że ludzie
powinni dbać sami o siebie. Pamiętaj, aby zrównoważyć decyzje z
uwzględnieniem ich wpływu na innych. Ogranicz wymagania dotyczące Twojego
czasu i energii, planując czas na rozmowę z innymi odnośnie ich problemów.
Poświęć trochę czasu na zrozumienie własnego stylu interakcji z innymi. Czy
jesteś dowcipny/a, pewny/a siebie czy nieśmiały/a? Czy jesteś krytyczny/a,
przystępny/a czy entuzjastyczny/a? Kiedy już się zastanowisz, rozważ, jak
możesz poszerzyć swój repertuar zachowań i zwróć się o informację zwrotną do
swoich współpracowników.

TWOJE REFLEKSJE

Po przeczytaniu osobistego raportu z opiniami możesz chcieć uchwycić swoje własne przemyślenia w poniższych
obszarach.

Kluczowe mocne strony

Uważam, że moje kluczowe mocne strony to:

Kluczowa mocna strona Kiedy i gdzie możesz wykorzystać tę silną stronę?

Rozwój osobisty

Uważam, że moje priorytety rozwoju osobistego to:

Priorytet rozwoju Kiedy i jak możesz pracować nad danym priorytetem rozwoju?
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Bartosz Test
Data ukończenia: 06.06.2022

Z raportu tego mogą skorzystać:
Bartosz, dla celów samoświadomości i rozwoju osobistego.

Ten raport opisuje:
Kluczowe wnioski z Twoich odpowiedzi udzieloncyh online. Raport obejmuje:

INDYWIDUALNA INFORMACJA ZWROTNA
Kwestionariusz Osobowości (Enhanced)

TWOJA
OSOBOWOŚĆ

TWÓJ ROZWÓJ
(na podstawie Twojej

osobowości)

TWOJE WYBORY
ZAWODOWE

(na podstawie Twojej
osobowości)

DOSTOSOWYWANIE
STYLU PRACY

(na podstawie Twojej
osobowości)

TWOJE
REFLEKSJE

Wprowadzenie Ten raport opisuje główne wnioski z Twoich odpowiedzi udzielonych online. Ten
raport może okazać się pomocny, gdy myślisz o swoim rozwoju osobistym i
przyszłych wyborach zawodowych.

Wyniki w tym raporcie zostały wygenerowane na podstawie Twoich odpowiedzi na
Kwestionariusz Osobowości (Enhanced), których udzieliłeś/aś w dniu [[ Data]].
Twoje odpowiedzi zostały porównane z z wynikami zróżnicowanej grupy osób,
które wypełniły Criterion Personality Questionnaires (Kwestionariusze
Osobowości) w latach 2015-2020..

Ważne punkty Czytając ten raport, pamiętaj o następujących punktach:

Osobowość nie jest stała - może się zmieniać z czasem, może się zmieniać w
trakcie szkolenia/rozwoju lub po prostu zmieniać się w zależności od sytuacji.
Nie ma żadnych reguł, co jest dobre, a co złe. Wyniki nie mierzą zdolności,
umiejętności, potencjału lub kompetencji. Są one jedynie wskazaniem
preferencji lub typowych stylów zachowania.
Kwestionariusz jest bardzo wiarygodny, ale nie jest niezawodny.
Profil ma na celu wyjaśnienie Twojego postrzegania samego siebie - nie
zapewnia obiektywnego pomiaru.
Aby uzyskać dalszą interpretację profilu badanej osoby, należy zasięgnąć
porady przeszkolonego użytkownika.

ZROZUMIENIE TEGO RAPORTU

TWOJA OSOBOWOŚĆ
Kwestionariusze osobowości służą do pomiaru preferowanych stylów, tendencji emocjonalnych, motywacji i wartości osób
w pracy. Ta część raportu zawiera szczegółowy opis Twojej osobowości na podstawie wypełnionego kwestionariusza.
Pamiętaj, że opiera się na Twojej samoocenie.

Styl interpersonalny

Małomówny/a Pewny/a siebie

Niezmienny/a Przystosowujący/a

Gadatliwy/a Słuchający/a

Wspierający/a Stanowczy/a

Samotnik Towarzyski/a

Akceptujący/a Wpływowy/a

Opisujesz się jako osobę typową pod względem tego, jak pewny/pewna siebie jesteś i jak swobodnie wydajesz się czuć
towarzysko. Stopień, w jakim czujesz się odprężony/odprężona i pewny/pewna siebie podczas spotkań towarzyskich, może się
znacznie różnić w zależności od tego, z kim rozmawiasz.

Opisujesz się jako osobę umiarkowanie zdolną do przystosowania się w porównaniu z innymi ludźmi. Chociaż czasami jesteś
gotowy/gotowa wykazywać elastyczność w swoim podejściu do różnych osób lub okoliczności, chcesz również wykazać pewien
stopień spójności w swoim stylu.

W porównaniu z innymi osobami opisujesz się jako osobę, która ma łagodną preferencje do wyrażania siebie i która jest nieco mniej
cierpliwa, jeśli chodzi o słuchanie. Twoje odpowiedzi sugerują, że czasami czasami łatwiej mówić Ci o swoich opiniach, niż
przyjmować poglądy innych.

Jesteś podobny/podobna do wielu osób w grupie porównawczej, pod względem tego, że czasami stajesz się
stanowczy/stanowcza, chociaż w innych przypadkach preferujesz łagodniejszy styl interpersonalny. W niektórych sytuacjach
grupowych możesz przejąć przewodnictwo, podczas gdy w innych możesz preferować przyjęcie roli wspierającej.

Jesteś nieco szczęśliwszy/szczęśliwsza, pracując w pojedynkę niż z innymi osobami. Twoje odpowiedzi sugerują, że czujesz się
swobodnie w swoim własnym towarzystwie i jesteś nieznacznie mniej towarzyski/towarzyska niż większość innych osób, które
wypełniły kwestionariusz.

Masz tendencję do unikania narzucania swojej opinii innym i czujesz się nieco niekomfortowo w obliczu wyzwań związanych z
przekonywaniem innych do określonego punktu widzenia. Twoje odpowiedzi wskazują, że jesteś nieznacznie mniej
wpływowy/wpływowa niż inne osoby.

TWOJA OSOBOWOŚĆ

Styl myślenia

Intuicyjny/a Racjonalny/a

Konkretny/a Strategiczny/a

Metodyczny/a Twórczy/a

Doraźny/a Wnikliwy/a

Rozważny/a Zdecydowany/a

Masz zrównoważone podejście do rozwiązywania problemów, czasami korzystasz z inspiracji lub osobistych doświadczeń, a
czasami wdrażasz racjonalną analizę przy podejmowaniu decyzji. Czujesz się dość swobodnie zarówno korzystając z intuicji, jak i
naukowej wiedzy, i nie skłaniasz się bardziej ani ku jednemu, ani ku drugiemu.

Opisujesz się jako osobę o dość elastycznym stylu w kwestii, tego jak myślisz o problemach i decyzjach. Masz tendencję do
utrzymywania równowagi w swoim podejściu między szerokimi, teoretycznymi, abstrakcyjnymi rozważaniami a codziennymi,
praktycznymi szczegółami. Twoje odpowiedzi sugerują, że nie masz sztywnego sposobu myślenia o strategicznych lub bardziej
konkretnych aspektach problemów.

Trochę bardziej preferujesz używanie wypróbowanych i przetestowanych metod zamiast tworzenia nowych rozwiązań. Twoja
tendencja do metodyki wskazuje, że czujesz się nieco bardziej komfortowo, pracując zgodnie z jasnymi wytycznymi i jesteś
nieznacznie mniej entuzjastycznie nastawiony/nastawiona do tworzenia kreatywnych/b> nowych pomysłów i rozwiązań.

Twoje odpowiedzi wskazują, że jesteś mniej więcej tak wnikliwy/wnikliwa jak większość innych osób, które wypełniły
kwestionariusz. Opisujesz się jako umiarkowanie sumiennego/sumienną, ale czasami zdarza Ci się iść na skróty.

Twoje odpowiedzi wskazują, że wolisz poświęcać czas na podejmowanie decyzji. Przejawiasz kontemplacyjny styl
podejmowania decyzji. Nie lubisz dokonywać pochopnych osądów i możesz unikać podejmowania decyzji, dopóki nie
rozważysz wszystkich opcji.

TWOJA OSOBOWOŚĆ

Styl emocjonalny

Kontrola zewnętrzna Kontrola wewnętrzna

Wrażliwość Odporny/a

Ostrożny/a Optymistyczny/a

Zachęta Poczucie własnej wartości

Opanowanie Radzenie sobie ze stresem

W strefie komfortu Spokojny/a

Opisujesz się jako osobę, która ma umiarkowane poczucie osobistej kontroli. Twoje odpowiedzi sugerują, że jesteś
typowy/typowa w porównaniu z innymi ludźmi, w zakresie, w jakim próbujesz wpływać na wydarzenia, lub zawierzasz
przypadkowi lub losowi.

Twoje odpowiedzi sugerują, że możesz mieć trudności z byciem odpornym/odporną, gdy reagujesz na niepowodzenia i
surowe traktowanie ze strony innych. Opisujesz się jako wrażliwego/wrażliwą na krytykę i możesz czuć się
zraniony/zraniona bardziej niż inne osoby, gdy otrzymujesz negatywną informcję zwrotną.

Twoje odpowiedzi sugerują, że generalnie spodziewasz się, że sprawy potoczą się źle. W porównaniu z innymi ludźmi, masz
silną tendencję do podkreślania negatywów i byciapesymistycznym/pesymistyczną w wielu sytuacjach.

Zaznaczasz, że od czasu do czasu możesz potrzebować zachęty od innych, aby zbudować zaufanie wobec siebie. Twoje
spadki zaufania wobec siebie i sporadyczne odczucie zwątpienia w siebie mogą oznaczać, że możesz być
samokrytyczny/samokrytyczna wobec swoich własnych możliwości.

Opisujesz się jako osobę, która pracuje najlepiej, gdy jest spokojna i odprężona. Jest prawdopodobne, że będziesz zmagać
się z radzeniem sobie ze stresem podczas pracy pod presją i będziesz miał/miała większe trudności, gdy poziom stresu
wzrośnie.

Opisujesz się jako osobę, która czasami czuje się niespokojna lub zmartwiona. Czasami trudno jest Ci zachować spokój i
oderwać się od codziennych problemów. Możesz czasami czuć się zdenerwowany/zdenerwowana, gdy pracujesz pod
presją, lub gdy Twoja praca wyprowadza Cię ze strefy komfortu.

TWOJA OSOBOWOŚĆ

Motywacja

Proces Dążenie

Obojętny/a Opiekuńczy/a

Autentyczność Pozycja

Granice Przyjaźń

Skupienie Różnorodność

Pragmatyzm Samorozwój

Jesteś dość skoncentrowany/skoncentrowana na osiągnięciach. Jesteś uzasadnienie zmotywowany/zmotywowana do
wykonywania zadań i dążenia do osiągnięcia wyników przy jednoczesnym zachowaniu pewnego stopnia spełnienia z
procesu. Jesteś nieco bardziej skoncentrowany/skoncentrowana na wynikach niż inne osoby.

Opisujesz się jako osobę, która czerpie bardzo małe spełnienia z pracy, która wiąże się z opieką nad innymi. W porównaniu z
innymi często czujesz się sfrustrowany/sfrustrowana ludźmi, którzy potrzebują pomocy, i czujesz, że nie nadajesz się do roli,
która wymaga radzenia sobie z problemami innych.

Twoje odpowiedzi sugerują, że nie interesujesz się pozycją w pracy. Zaznaczasz, że faktyczna głębia i zakres pracy mają dla
Ciebie większą wartość niż pozyzja, jaką ta praca za sobą niesie.

Sposób, w jaki odpowiedziałeś/odpowiedziałaś w kwestionariuszu wskazuje, że w porównaniu z innymi ludźmi
przywiązujesz niewielką wagę do oddzielenia życia osobistego od zawodowego. Możesz unikać bliskich osobistych
przyjaźni ze współpracownikami. Twoja motywacja do poszukiwania możliwości nawiązania nowych relacji w pracy jest na
dość niskim poziomie.

Uznajesz różnorodność i często zmieniające się wymagania na Twoim stanowisku zaumiarkowanie satysfakcjonujące.
Opisujesz się jako typowego/typową pod względem tego, jak bardzo czujesz się zadowolony/zadowolona w pracy, w której
wymagania często się zmieniają.

W porównaniu z innymi ludźmi nie opisujesz się jako osobę, która przywiązuje dużą wagę do samorozwoju. Twoje
odpowiedzi sugerują, że nie potrzebujesz możliwości rozwoju, aby utrzymać motywację. Zaznaczasz, że Twoja satysfakcja
prawdopodobnie będzie pochodzić z wykorzystania Twoich obecnych mocnych stron w celu poprawy swojej wydajności w
pracy.

TWOJA OSOBOWOŚĆ

Dopasowywanie do kultury

Realizm Etyka

Powaga Komizm

Swoboda Porządek

Współpracujący/a Współrywalizacja

Stabilność Zmiana

Niskie nastawienie na zysk Zysk

Twoje odpowiedzi wskazują, że przywiązujesz znacznie mniejszą wagę do etyki w porównaniu z innymi osobami, które
wypełniły kwestionariusz. Uważasz, że czasami zasady powinny być brane pod uwagę wraz z praktycznymi kwestiami i i
możesz czuć się nieco ograniczony/ograniczona, jeśli jest konieczne, abyś działał/działała w bardzo restrykcyjnych
ramach zawodowych.

Twoje odpowiedzi wskazują na to, że nieznacznie wolisz pracować w beztroskim i pogodnym środowisku. Preferujesz
współpracę z osobami, które lubią się śmiać w pracy i widzą komizm nawet w trudnych sytuacjach. Przywiązujesz dość
dużą wagę do kultury biznesowej, która zachęca do zabawy i uważasz, że praca powinna również uwzględniać okazje do
sporadycznego śmiechu i żartów.

Jesteś typowy/typowa w porównaniu z większością ludzi w stopniu, w jakim jesteś zadowolony/zadowolona z pracy w
środowisku i w pracy, w których istnieją jasne granice, kontrole i zasady dotyczące tego, jak powinna zostać wykonana
praca. Możesz czuć się najbardziej komfortowo w pracy i kulturze, która równoważy zasady ze swobodą wykonywania
pracy, w sposób jaki Ci się podoba.

Twoje odpowiedzi sugerują, że wolisz współpracę od współrywalizacji. Czujesz, że rywalizacja może czasami wyrządzić
więcej szkody niż pożytku i możesz czuć się niekomfortowo w wysoce konkurencyjnym środowisku.

Opisujesz się jako osobę, która zdecydowanie preferuje pracę w firmie o kulturze stabilności, która nie zmienia się często. W
porównaniu z innymi, Twoje odpowiedzi sugerują, że cenisz sobie stabilność o wiele bardziej niż innowacyjność i masz silną
tendencję do uważania częstych zmian za przeszkadzające.

W porównaniu z innymi osobami opisujesz się jako osobę, która podziela przekonanie, że w biznesie chodzi o osiąganie
zysku. Jesteś szczęśliwy/szczęśliwa, gdy skupiasz się bardziej na finansowych wskaźnikach wydajności niż na innych
czynnikach i czujesz się komfortowo pracując w komercyjnej, nastawionej na zysk kulturze lub roli.

TWÓJ ROZWÓJ
Na tej stronie Twoje odpowiedzi w kwestionariuszu osobowości zostały wykorzystane do ustalenia priorytetów do 5
kluczowych obszarów, które mogą mieć znaczenie dla Twojego rozwoju osobistego. Te możliwości rozwoju są Ci
przedstawione do rozważenia. Od Ciebie zależy, czy są to obszary, w których chciałbyś/chciałabyś się zmienić lub
rozwinąć.

Kluczowy atrybut Obszar osobowości Możliwości rozwoju

Ostrożny/a Styl emocjonalny Twoje planowanie rozwoju może obejmować
pracę nad Twoim optymizmem, tak abyś
mógł/mogła czuć, że masz moc do patrzenia na
jasną stronę i brania odpowiedzialności za
tworzenie pozytywnych wyników.

Pragmatyzm Motywacja Pomocne może okazać się większe skupienie się
na samorozwoju, zarówno w celu poprawy
własnych wyników, jak i pielęgnowaniu rozwoju
współpracowników.

Obojętny/a Motywacja Możesz czerpać korzyści z osobistej refleksji,
która pomaga Ci doświadczać większego
spełnienia z pracy, wynikającego z opieki nad
innymi. Może to oznaczać pozbycie się frustracji,
tym samym gwarantując więcej czasu osobom
potrzebującym pomocy.

Stabilność Dopasowywanie do kultury Nauka korzystania z szerszego zakresu technik
zarządzania zmianą może Ci pomóc cieszyć się
wyzwaniami związanymi z wprowadzaniem zmian
w stale rozwijającej się organizacji.

Zachęta Styl emocjonalny Możesz czerpać korzyści z rozwoju, który
wzmacnia Twoją samoocenę i pomaga Ci
budować wewnętrzne zaufanie wobec siebie.
Może obejmować przezwyciężanie zwątpienia w
siebie lub poczucia niższości oraz skupienie się na
osobistych wartościach, a nie na samokrytyce.

TWOJE WYBORY ZAWODOWE
Twoje odpowiedzi w kwestionariusz osobowości zostały również wykorzystane do ustalenia priorytetów dla 5
kluczowych obszarów, które mogą mieć znaczenie dla Twoich przyszłych wyborów zawodowych. Wskaźniki na tej
stronie podkreślają wybory zawodowe, które są dobrze dopasowane do Twoich preferencji i te, które są mniej zgodne
z Twoją osobowością.

Kluczowy atrybut
Możesz rozwijać się w obszarze, w
którym:

Być może będziesz musiał/a pracować
ciężej, aby utrzymać wydajność w
obszarze, w którym:

Ostrożny/a Musisz być krytyczny/a w swoim podejściu.
Twój styl może najlepiej pasować do
środowisk, w których ważne jest
przewidywanie potencjalnych problemów,
które mogą wystąpić, zamiast oczekiwać,
że wszystko pójdzie dobrze.

Wymaga się od Ciebie pozytywnego i
optymistycznego nastawienia. Gdzie warto
mieć wiarę w przyszłości, a mniej konieczne
jest dla Ciebie przewidywanie negatywnych
skutków.

Pragmatyzm Wymaga się od Ciebie wzięcia
odpowiedzialności za decyzje angażujące
Cię we własny rozwój. Twoim głównym
priorytetem jest kontynuowanie Twoich
projektów, zaleca Ci się dodatkowe
szkolenia, ale nie są one dla Ciebie
niezbędne.

Oczekuje się, że na podstawie
otrzymywanych informacji zwrotnych na
temat Twoich mocnych stron i potrzeb
rozwojowych będziesz wdrażał je w zycie.
Ponadto, powinieneś/powinnaś raczej
poprawiać swoją wydajność poprzez
działania samorozwojowe, niż po prostu
kontynuować pracę, czerpiąc korzyści z tych
mocnych stron, które już posiadasz.

Obojętny/a W Twojej roli nie musisz poświęcać znacznej
ilości czasu na opiekę nad innymi. Zamiast
tego możesz skoncentrować się na
aspektach swojej pracy, które są dla Ciebie
bardziej satysfakcjonujące, tj. na osiąganiu
wyników biznesowych.

Musisz spędzać czas pomagając innym w
ich problemach. Gdzie jesteś osobiście
odpowiedzialny/a za dobro innych i jesteś
główną osobą kontaktową w rozwiązywaniu
problemów i rozwiewaniu obaw ludzi.

Stabilność Charakter Twojej pracy jest bardzo stabilny
i musisz przestrzegać sprawnie
funkcjonującego systemu pracy. Rzadko
będziesz doświadczać niepokojów lub
poważnych zmian w swojej pracy.

Musisz pracować w kulturze częstych zmian
i być zmuszanym/ą do stosowania się do
nowych sposobów wykonywania zadań.
Gdzie musisz dostosowywać się do zmian
wprowadzanych przez innych i gdzie nie
możesz się zatrzymać i cieszyć się okresami
względnego spokoju i stabilności.

Zachęta Jesteś zachęcany/a Cię do poświęcenia
czasu na projekty lub zadania, które
pomogą Ci zbudować pewność siebie i jest
bardzo mało prawdopodobne, że
znajdziesz się w centrum uwagi bez czasu
na przygotowanie się.

Potrzebujesz bardzo silnego poczucia
pewności siebie i wiary w siebie. Przez cały
czas musisz wykazywać kuloodporną
pewność siebie. Role dla Ciebie to te, które
zmuszają Cię do podejmowania nowych
wyzwań przy niewielkim lub żadnym
przygotowaniu, praktyce lub wsparciu.

DOSTOSOWYWANIE STYLU PRACY
Do pewnego stopnia wszyscy możemy dostosować nasze style zachowania, aby sprostać wymaganiom różnych ról i
różnych sytuacji. Na tej stronie raportu Twoje odpowiedzi w kwestionariuszu osobowości zostały wykorzystane do
ustalenia priorytetów dla 3 kluczowych obszarów, w których możesz czasami chcieć zmieniać lub modyfikować
swoje sposoby pracy.

Te porady i wskazówki mogą posłużyć Twojej refleksji. To Ty decydujesz, czy przydadzą Ci się one w miarę rozwoju
Twojej pracy i kariery.

Kluczowy atrybut Porady i wskazówki

Ostrożny/a Masz tendencję do bycia bardziej ostrożnym/ą niż inni i wolisz przewidywać
problemy, zamiast mieć nadzieję, że wszystko pójdzie dobrze. Zastanów się, jak
ten styl może wpłynąć na zarządzanie projektami, powodzenie wyników oraz na
ludzi, z którymi pracujesz. Czy zdarzają się przypadki, kiedy niepotrzebnie
spodziewałeś/łaś się najgorszego? Postaraj się opracować strategie, które
pozwolą Ci czuć się bardziej pozytywnie odnośnie przyszłych zadań. Zrównoważ
swoje poczucie realizmu z optymizmem, aby czuć, że masz moc do zmiany
wyniku. Zwróć uwagę na to, kiedy wszystko dobrze się układa i co zrobiłeś/aś,
aby zapewnić pomyślne wyniki. Uzyskaj informacje zwrotne od
współpracowników na temat swojego stylu i bądź otwarty/a na wprowadzanie
zmian, aby usprawnić wspólną pracę.

Pragmatyzm Masz tendencję do nadawania priorytetu wykonywaniu pracy, a nie spędzaniu
czasu na samorozwoju. Staraj się jednak pozostać otwartym/ą na możliwości
doskonalenia swoich wyników i opierania się na swoich obecnych mocnych
stronach poprzez działania rozwojowe. Zastanów się nad spisaniem wszelkich
zachowań lub umiejętności, które obecnie skutecznie przejawiasz. Czy są jakieś
obszary, w których czujesz, że masz mocne strony? Zapisz wszelkie zachowania
lub umiejętności, których Twoim zdaniem nie przejawiasz. Zastanów się, które z
nich najbardziej chciałbyś/chciałabyś rozwinąć. Zwróć się o informację zwrotną
na temat Twoich wyników, aby zbudować swoją samoświadomość i
zidentyfikować obszary rozwoju. Poproś o wskazówki te osób, które Twoim
zdaniem dobrze sobie radzą w Twoich obszarach rozwoju.

Obojętny/a Jest mniej prawdopodobne, że będziesz czerpać satysfakcję z pracy, w której
pełnisz role wielce opiekuńcze i masz skłonność do przekonania, że ludzie
powinni dbać sami o siebie. Pamiętaj, aby zrównoważyć decyzje z
uwzględnieniem ich wpływu na innych. Ogranicz wymagania dotyczące Twojego
czasu i energii, planując czas na rozmowę z innymi odnośnie ich problemów.
Poświęć trochę czasu na zrozumienie własnego stylu interakcji z innymi. Czy
jesteś dowcipny/a, pewny/a siebie czy nieśmiały/a? Czy jesteś krytyczny/a,
przystępny/a czy entuzjastyczny/a? Kiedy już się zastanowisz, rozważ, jak
możesz poszerzyć swój repertuar zachowań i zwróć się o informację zwrotną do
swoich współpracowników.

TWOJE REFLEKSJE

Po przeczytaniu osobistego raportu z opiniami możesz chcieć uchwycić swoje własne przemyślenia w poniższych
obszarach.

Kluczowe mocne strony

Uważam, że moje kluczowe mocne strony to:

Kluczowa mocna strona Kiedy i gdzie możesz wykorzystać tę silną stronę?

Rozwój osobisty

Uważam, że moje priorytety rozwoju osobistego to:

Priorytet rozwoju Kiedy i jak możesz pracować nad danym priorytetem rozwoju?
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Bartosz Test
Data ukończenia: 06.06.2022

Z raportu tego mogą skorzystać:
Bartosz, dla celów samoświadomości i rozwoju osobistego.

Ten raport opisuje:
Kluczowe wnioski z Twoich odpowiedzi udzieloncyh online. Raport obejmuje:

INDYWIDUALNA INFORMACJA ZWROTNA
Kwestionariusz Osobowości (Enhanced)

TWOJA
OSOBOWOŚĆ

TWÓJ ROZWÓJ
(na podstawie Twojej

osobowości)

TWOJE WYBORY
ZAWODOWE

(na podstawie Twojej
osobowości)

DOSTOSOWYWANIE
STYLU PRACY

(na podstawie Twojej
osobowości)

TWOJE
REFLEKSJE

Wprowadzenie Ten raport opisuje główne wnioski z Twoich odpowiedzi udzielonych online. Ten
raport może okazać się pomocny, gdy myślisz o swoim rozwoju osobistym i
przyszłych wyborach zawodowych.

Wyniki w tym raporcie zostały wygenerowane na podstawie Twoich odpowiedzi na
Kwestionariusz Osobowości (Enhanced), których udzieliłeś/aś w dniu [[ Data]].
Twoje odpowiedzi zostały porównane z z wynikami zróżnicowanej grupy osób,
które wypełniły Criterion Personality Questionnaires (Kwestionariusze
Osobowości) w latach 2015-2020..

Ważne punkty Czytając ten raport, pamiętaj o następujących punktach:

Osobowość nie jest stała - może się zmieniać z czasem, może się zmieniać w
trakcie szkolenia/rozwoju lub po prostu zmieniać się w zależności od sytuacji.
Nie ma żadnych reguł, co jest dobre, a co złe. Wyniki nie mierzą zdolności,
umiejętności, potencjału lub kompetencji. Są one jedynie wskazaniem
preferencji lub typowych stylów zachowania.
Kwestionariusz jest bardzo wiarygodny, ale nie jest niezawodny.
Profil ma na celu wyjaśnienie Twojego postrzegania samego siebie - nie
zapewnia obiektywnego pomiaru.
Aby uzyskać dalszą interpretację profilu badanej osoby, należy zasięgnąć
porady przeszkolonego użytkownika.

ZROZUMIENIE TEGO RAPORTU

TWOJA OSOBOWOŚĆ
Kwestionariusze osobowości służą do pomiaru preferowanych stylów, tendencji emocjonalnych, motywacji i wartości osób
w pracy. Ta część raportu zawiera szczegółowy opis Twojej osobowości na podstawie wypełnionego kwestionariusza.
Pamiętaj, że opiera się na Twojej samoocenie.

Styl interpersonalny

Małomówny/a Pewny/a siebie

Niezmienny/a Przystosowujący/a

Gadatliwy/a Słuchający/a

Wspierający/a Stanowczy/a

Samotnik Towarzyski/a

Akceptujący/a Wpływowy/a

Opisujesz się jako osobę typową pod względem tego, jak pewny/pewna siebie jesteś i jak swobodnie wydajesz się czuć
towarzysko. Stopień, w jakim czujesz się odprężony/odprężona i pewny/pewna siebie podczas spotkań towarzyskich, może się
znacznie różnić w zależności od tego, z kim rozmawiasz.

Opisujesz się jako osobę umiarkowanie zdolną do przystosowania się w porównaniu z innymi ludźmi. Chociaż czasami jesteś
gotowy/gotowa wykazywać elastyczność w swoim podejściu do różnych osób lub okoliczności, chcesz również wykazać pewien
stopień spójności w swoim stylu.

W porównaniu z innymi osobami opisujesz się jako osobę, która ma łagodną preferencje do wyrażania siebie i która jest nieco mniej
cierpliwa, jeśli chodzi o słuchanie. Twoje odpowiedzi sugerują, że czasami czasami łatwiej mówić Ci o swoich opiniach, niż
przyjmować poglądy innych.

Jesteś podobny/podobna do wielu osób w grupie porównawczej, pod względem tego, że czasami stajesz się
stanowczy/stanowcza, chociaż w innych przypadkach preferujesz łagodniejszy styl interpersonalny. W niektórych sytuacjach
grupowych możesz przejąć przewodnictwo, podczas gdy w innych możesz preferować przyjęcie roli wspierającej.

Jesteś nieco szczęśliwszy/szczęśliwsza, pracując w pojedynkę niż z innymi osobami. Twoje odpowiedzi sugerują, że czujesz się
swobodnie w swoim własnym towarzystwie i jesteś nieznacznie mniej towarzyski/towarzyska niż większość innych osób, które
wypełniły kwestionariusz.

Masz tendencję do unikania narzucania swojej opinii innym i czujesz się nieco niekomfortowo w obliczu wyzwań związanych z
przekonywaniem innych do określonego punktu widzenia. Twoje odpowiedzi wskazują, że jesteś nieznacznie mniej
wpływowy/wpływowa niż inne osoby.

TWOJA OSOBOWOŚĆ

Styl myślenia

Intuicyjny/a Racjonalny/a

Konkretny/a Strategiczny/a

Metodyczny/a Twórczy/a

Doraźny/a Wnikliwy/a

Rozważny/a Zdecydowany/a

Masz zrównoważone podejście do rozwiązywania problemów, czasami korzystasz z inspiracji lub osobistych doświadczeń, a
czasami wdrażasz racjonalną analizę przy podejmowaniu decyzji. Czujesz się dość swobodnie zarówno korzystając z intuicji, jak i
naukowej wiedzy, i nie skłaniasz się bardziej ani ku jednemu, ani ku drugiemu.

Opisujesz się jako osobę o dość elastycznym stylu w kwestii, tego jak myślisz o problemach i decyzjach. Masz tendencję do
utrzymywania równowagi w swoim podejściu między szerokimi, teoretycznymi, abstrakcyjnymi rozważaniami a codziennymi,
praktycznymi szczegółami. Twoje odpowiedzi sugerują, że nie masz sztywnego sposobu myślenia o strategicznych lub bardziej
konkretnych aspektach problemów.

Trochę bardziej preferujesz używanie wypróbowanych i przetestowanych metod zamiast tworzenia nowych rozwiązań. Twoja
tendencja do metodyki wskazuje, że czujesz się nieco bardziej komfortowo, pracując zgodnie z jasnymi wytycznymi i jesteś
nieznacznie mniej entuzjastycznie nastawiony/nastawiona do tworzenia kreatywnych/b> nowych pomysłów i rozwiązań.

Twoje odpowiedzi wskazują, że jesteś mniej więcej tak wnikliwy/wnikliwa jak większość innych osób, które wypełniły
kwestionariusz. Opisujesz się jako umiarkowanie sumiennego/sumienną, ale czasami zdarza Ci się iść na skróty.

Twoje odpowiedzi wskazują, że wolisz poświęcać czas na podejmowanie decyzji. Przejawiasz kontemplacyjny styl
podejmowania decyzji. Nie lubisz dokonywać pochopnych osądów i możesz unikać podejmowania decyzji, dopóki nie
rozważysz wszystkich opcji.

TWOJA OSOBOWOŚĆ

Styl emocjonalny

Kontrola zewnętrzna Kontrola wewnętrzna

Wrażliwość Odporny/a

Ostrożny/a Optymistyczny/a

Zachęta Poczucie własnej wartości

Opanowanie Radzenie sobie ze stresem

W strefie komfortu Spokojny/a

Opisujesz się jako osobę, która ma umiarkowane poczucie osobistej kontroli. Twoje odpowiedzi sugerują, że jesteś
typowy/typowa w porównaniu z innymi ludźmi, w zakresie, w jakim próbujesz wpływać na wydarzenia, lub zawierzasz
przypadkowi lub losowi.

Twoje odpowiedzi sugerują, że możesz mieć trudności z byciem odpornym/odporną, gdy reagujesz na niepowodzenia i
surowe traktowanie ze strony innych. Opisujesz się jako wrażliwego/wrażliwą na krytykę i możesz czuć się
zraniony/zraniona bardziej niż inne osoby, gdy otrzymujesz negatywną informcję zwrotną.

Twoje odpowiedzi sugerują, że generalnie spodziewasz się, że sprawy potoczą się źle. W porównaniu z innymi ludźmi, masz
silną tendencję do podkreślania negatywów i byciapesymistycznym/pesymistyczną w wielu sytuacjach.

Zaznaczasz, że od czasu do czasu możesz potrzebować zachęty od innych, aby zbudować zaufanie wobec siebie. Twoje
spadki zaufania wobec siebie i sporadyczne odczucie zwątpienia w siebie mogą oznaczać, że możesz być
samokrytyczny/samokrytyczna wobec swoich własnych możliwości.

Opisujesz się jako osobę, która pracuje najlepiej, gdy jest spokojna i odprężona. Jest prawdopodobne, że będziesz zmagać
się z radzeniem sobie ze stresem podczas pracy pod presją i będziesz miał/miała większe trudności, gdy poziom stresu
wzrośnie.

Opisujesz się jako osobę, która czasami czuje się niespokojna lub zmartwiona. Czasami trudno jest Ci zachować spokój i
oderwać się od codziennych problemów. Możesz czasami czuć się zdenerwowany/zdenerwowana, gdy pracujesz pod
presją, lub gdy Twoja praca wyprowadza Cię ze strefy komfortu.

TWOJA OSOBOWOŚĆ

Motywacja

Proces Dążenie

Obojętny/a Opiekuńczy/a

Autentyczność Pozycja

Granice Przyjaźń

Skupienie Różnorodność

Pragmatyzm Samorozwój

Jesteś dość skoncentrowany/skoncentrowana na osiągnięciach. Jesteś uzasadnienie zmotywowany/zmotywowana do
wykonywania zadań i dążenia do osiągnięcia wyników przy jednoczesnym zachowaniu pewnego stopnia spełnienia z
procesu. Jesteś nieco bardziej skoncentrowany/skoncentrowana na wynikach niż inne osoby.

Opisujesz się jako osobę, która czerpie bardzo małe spełnienia z pracy, która wiąże się z opieką nad innymi. W porównaniu z
innymi często czujesz się sfrustrowany/sfrustrowana ludźmi, którzy potrzebują pomocy, i czujesz, że nie nadajesz się do roli,
która wymaga radzenia sobie z problemami innych.

Twoje odpowiedzi sugerują, że nie interesujesz się pozycją w pracy. Zaznaczasz, że faktyczna głębia i zakres pracy mają dla
Ciebie większą wartość niż pozyzja, jaką ta praca za sobą niesie.

Sposób, w jaki odpowiedziałeś/odpowiedziałaś w kwestionariuszu wskazuje, że w porównaniu z innymi ludźmi
przywiązujesz niewielką wagę do oddzielenia życia osobistego od zawodowego. Możesz unikać bliskich osobistych
przyjaźni ze współpracownikami. Twoja motywacja do poszukiwania możliwości nawiązania nowych relacji w pracy jest na
dość niskim poziomie.

Uznajesz różnorodność i często zmieniające się wymagania na Twoim stanowisku zaumiarkowanie satysfakcjonujące.
Opisujesz się jako typowego/typową pod względem tego, jak bardzo czujesz się zadowolony/zadowolona w pracy, w której
wymagania często się zmieniają.

W porównaniu z innymi ludźmi nie opisujesz się jako osobę, która przywiązuje dużą wagę do samorozwoju. Twoje
odpowiedzi sugerują, że nie potrzebujesz możliwości rozwoju, aby utrzymać motywację. Zaznaczasz, że Twoja satysfakcja
prawdopodobnie będzie pochodzić z wykorzystania Twoich obecnych mocnych stron w celu poprawy swojej wydajności w
pracy.

TWOJA OSOBOWOŚĆ

Dopasowywanie do kultury

Realizm Etyka

Powaga Komizm

Swoboda Porządek

Współpracujący/a Współrywalizacja

Stabilność Zmiana

Niskie nastawienie na zysk Zysk

Twoje odpowiedzi wskazują, że przywiązujesz znacznie mniejszą wagę do etyki w porównaniu z innymi osobami, które
wypełniły kwestionariusz. Uważasz, że czasami zasady powinny być brane pod uwagę wraz z praktycznymi kwestiami i i
możesz czuć się nieco ograniczony/ograniczona, jeśli jest konieczne, abyś działał/działała w bardzo restrykcyjnych
ramach zawodowych.

Twoje odpowiedzi wskazują na to, że nieznacznie wolisz pracować w beztroskim i pogodnym środowisku. Preferujesz
współpracę z osobami, które lubią się śmiać w pracy i widzą komizm nawet w trudnych sytuacjach. Przywiązujesz dość
dużą wagę do kultury biznesowej, która zachęca do zabawy i uważasz, że praca powinna również uwzględniać okazje do
sporadycznego śmiechu i żartów.

Jesteś typowy/typowa w porównaniu z większością ludzi w stopniu, w jakim jesteś zadowolony/zadowolona z pracy w
środowisku i w pracy, w których istnieją jasne granice, kontrole i zasady dotyczące tego, jak powinna zostać wykonana
praca. Możesz czuć się najbardziej komfortowo w pracy i kulturze, która równoważy zasady ze swobodą wykonywania
pracy, w sposób jaki Ci się podoba.

Twoje odpowiedzi sugerują, że wolisz współpracę od współrywalizacji. Czujesz, że rywalizacja może czasami wyrządzić
więcej szkody niż pożytku i możesz czuć się niekomfortowo w wysoce konkurencyjnym środowisku.

Opisujesz się jako osobę, która zdecydowanie preferuje pracę w firmie o kulturze stabilności, która nie zmienia się często. W
porównaniu z innymi, Twoje odpowiedzi sugerują, że cenisz sobie stabilność o wiele bardziej niż innowacyjność i masz silną
tendencję do uważania częstych zmian za przeszkadzające.

W porównaniu z innymi osobami opisujesz się jako osobę, która podziela przekonanie, że w biznesie chodzi o osiąganie
zysku. Jesteś szczęśliwy/szczęśliwa, gdy skupiasz się bardziej na finansowych wskaźnikach wydajności niż na innych
czynnikach i czujesz się komfortowo pracując w komercyjnej, nastawionej na zysk kulturze lub roli.

TWÓJ ROZWÓJ
Na tej stronie Twoje odpowiedzi w kwestionariuszu osobowości zostały wykorzystane do ustalenia priorytetów do 5
kluczowych obszarów, które mogą mieć znaczenie dla Twojego rozwoju osobistego. Te możliwości rozwoju są Ci
przedstawione do rozważenia. Od Ciebie zależy, czy są to obszary, w których chciałbyś/chciałabyś się zmienić lub
rozwinąć.

Kluczowy atrybut Obszar osobowości Możliwości rozwoju

Ostrożny/a Styl emocjonalny Twoje planowanie rozwoju może obejmować
pracę nad Twoim optymizmem, tak abyś
mógł/mogła czuć, że masz moc do patrzenia na
jasną stronę i brania odpowiedzialności za
tworzenie pozytywnych wyników.

Pragmatyzm Motywacja Pomocne może okazać się większe skupienie się
na samorozwoju, zarówno w celu poprawy
własnych wyników, jak i pielęgnowaniu rozwoju
współpracowników.

Obojętny/a Motywacja Możesz czerpać korzyści z osobistej refleksji,
która pomaga Ci doświadczać większego
spełnienia z pracy, wynikającego z opieki nad
innymi. Może to oznaczać pozbycie się frustracji,
tym samym gwarantując więcej czasu osobom
potrzebującym pomocy.

Stabilność Dopasowywanie do kultury Nauka korzystania z szerszego zakresu technik
zarządzania zmianą może Ci pomóc cieszyć się
wyzwaniami związanymi z wprowadzaniem zmian
w stale rozwijającej się organizacji.

Zachęta Styl emocjonalny Możesz czerpać korzyści z rozwoju, który
wzmacnia Twoją samoocenę i pomaga Ci
budować wewnętrzne zaufanie wobec siebie.
Może obejmować przezwyciężanie zwątpienia w
siebie lub poczucia niższości oraz skupienie się na
osobistych wartościach, a nie na samokrytyce.

TWOJE WYBORY ZAWODOWE
Twoje odpowiedzi w kwestionariusz osobowości zostały również wykorzystane do ustalenia priorytetów dla 5
kluczowych obszarów, które mogą mieć znaczenie dla Twoich przyszłych wyborów zawodowych. Wskaźniki na tej
stronie podkreślają wybory zawodowe, które są dobrze dopasowane do Twoich preferencji i te, które są mniej zgodne
z Twoją osobowością.

Kluczowy atrybut
Możesz rozwijać się w obszarze, w
którym:

Być może będziesz musiał/a pracować
ciężej, aby utrzymać wydajność w
obszarze, w którym:

Ostrożny/a Musisz być krytyczny/a w swoim podejściu.
Twój styl może najlepiej pasować do
środowisk, w których ważne jest
przewidywanie potencjalnych problemów,
które mogą wystąpić, zamiast oczekiwać,
że wszystko pójdzie dobrze.

Wymaga się od Ciebie pozytywnego i
optymistycznego nastawienia. Gdzie warto
mieć wiarę w przyszłości, a mniej konieczne
jest dla Ciebie przewidywanie negatywnych
skutków.

Pragmatyzm Wymaga się od Ciebie wzięcia
odpowiedzialności za decyzje angażujące
Cię we własny rozwój. Twoim głównym
priorytetem jest kontynuowanie Twoich
projektów, zaleca Ci się dodatkowe
szkolenia, ale nie są one dla Ciebie
niezbędne.

Oczekuje się, że na podstawie
otrzymywanych informacji zwrotnych na
temat Twoich mocnych stron i potrzeb
rozwojowych będziesz wdrażał je w zycie.
Ponadto, powinieneś/powinnaś raczej
poprawiać swoją wydajność poprzez
działania samorozwojowe, niż po prostu
kontynuować pracę, czerpiąc korzyści z tych
mocnych stron, które już posiadasz.

Obojętny/a W Twojej roli nie musisz poświęcać znacznej
ilości czasu na opiekę nad innymi. Zamiast
tego możesz skoncentrować się na
aspektach swojej pracy, które są dla Ciebie
bardziej satysfakcjonujące, tj. na osiąganiu
wyników biznesowych.

Musisz spędzać czas pomagając innym w
ich problemach. Gdzie jesteś osobiście
odpowiedzialny/a za dobro innych i jesteś
główną osobą kontaktową w rozwiązywaniu
problemów i rozwiewaniu obaw ludzi.

Stabilność Charakter Twojej pracy jest bardzo stabilny
i musisz przestrzegać sprawnie
funkcjonującego systemu pracy. Rzadko
będziesz doświadczać niepokojów lub
poważnych zmian w swojej pracy.

Musisz pracować w kulturze częstych zmian
i być zmuszanym/ą do stosowania się do
nowych sposobów wykonywania zadań.
Gdzie musisz dostosowywać się do zmian
wprowadzanych przez innych i gdzie nie
możesz się zatrzymać i cieszyć się okresami
względnego spokoju i stabilności.

Zachęta Jesteś zachęcany/a Cię do poświęcenia
czasu na projekty lub zadania, które
pomogą Ci zbudować pewność siebie i jest
bardzo mało prawdopodobne, że
znajdziesz się w centrum uwagi bez czasu
na przygotowanie się.

Potrzebujesz bardzo silnego poczucia
pewności siebie i wiary w siebie. Przez cały
czas musisz wykazywać kuloodporną
pewność siebie. Role dla Ciebie to te, które
zmuszają Cię do podejmowania nowych
wyzwań przy niewielkim lub żadnym
przygotowaniu, praktyce lub wsparciu.

DOSTOSOWYWANIE STYLU PRACY
Do pewnego stopnia wszyscy możemy dostosować nasze style zachowania, aby sprostać wymaganiom różnych ról i
różnych sytuacji. Na tej stronie raportu Twoje odpowiedzi w kwestionariuszu osobowości zostały wykorzystane do
ustalenia priorytetów dla 3 kluczowych obszarów, w których możesz czasami chcieć zmieniać lub modyfikować
swoje sposoby pracy.

Te porady i wskazówki mogą posłużyć Twojej refleksji. To Ty decydujesz, czy przydadzą Ci się one w miarę rozwoju
Twojej pracy i kariery.

Kluczowy atrybut Porady i wskazówki

Ostrożny/a Masz tendencję do bycia bardziej ostrożnym/ą niż inni i wolisz przewidywać
problemy, zamiast mieć nadzieję, że wszystko pójdzie dobrze. Zastanów się, jak
ten styl może wpłynąć na zarządzanie projektami, powodzenie wyników oraz na
ludzi, z którymi pracujesz. Czy zdarzają się przypadki, kiedy niepotrzebnie
spodziewałeś/łaś się najgorszego? Postaraj się opracować strategie, które
pozwolą Ci czuć się bardziej pozytywnie odnośnie przyszłych zadań. Zrównoważ
swoje poczucie realizmu z optymizmem, aby czuć, że masz moc do zmiany
wyniku. Zwróć uwagę na to, kiedy wszystko dobrze się układa i co zrobiłeś/aś,
aby zapewnić pomyślne wyniki. Uzyskaj informacje zwrotne od
współpracowników na temat swojego stylu i bądź otwarty/a na wprowadzanie
zmian, aby usprawnić wspólną pracę.

Pragmatyzm Masz tendencję do nadawania priorytetu wykonywaniu pracy, a nie spędzaniu
czasu na samorozwoju. Staraj się jednak pozostać otwartym/ą na możliwości
doskonalenia swoich wyników i opierania się na swoich obecnych mocnych
stronach poprzez działania rozwojowe. Zastanów się nad spisaniem wszelkich
zachowań lub umiejętności, które obecnie skutecznie przejawiasz. Czy są jakieś
obszary, w których czujesz, że masz mocne strony? Zapisz wszelkie zachowania
lub umiejętności, których Twoim zdaniem nie przejawiasz. Zastanów się, które z
nich najbardziej chciałbyś/chciałabyś rozwinąć. Zwróć się o informację zwrotną
na temat Twoich wyników, aby zbudować swoją samoświadomość i
zidentyfikować obszary rozwoju. Poproś o wskazówki te osób, które Twoim
zdaniem dobrze sobie radzą w Twoich obszarach rozwoju.

Obojętny/a Jest mniej prawdopodobne, że będziesz czerpać satysfakcję z pracy, w której
pełnisz role wielce opiekuńcze i masz skłonność do przekonania, że ludzie
powinni dbać sami o siebie. Pamiętaj, aby zrównoważyć decyzje z
uwzględnieniem ich wpływu na innych. Ogranicz wymagania dotyczące Twojego
czasu i energii, planując czas na rozmowę z innymi odnośnie ich problemów.
Poświęć trochę czasu na zrozumienie własnego stylu interakcji z innymi. Czy
jesteś dowcipny/a, pewny/a siebie czy nieśmiały/a? Czy jesteś krytyczny/a,
przystępny/a czy entuzjastyczny/a? Kiedy już się zastanowisz, rozważ, jak
możesz poszerzyć swój repertuar zachowań i zwróć się o informację zwrotną do
swoich współpracowników.

TWOJE REFLEKSJE

Po przeczytaniu osobistego raportu z opiniami możesz chcieć uchwycić swoje własne przemyślenia w poniższych
obszarach.

Kluczowe mocne strony

Uważam, że moje kluczowe mocne strony to:

Kluczowa mocna strona Kiedy i gdzie możesz wykorzystać tę silną stronę?

Rozwój osobisty

Uważam, że moje priorytety rozwoju osobistego to:

Priorytet rozwoju Kiedy i jak możesz pracować nad danym priorytetem rozwoju?
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Bartosz Test
Data ukończenia: 06.06.2022

Z raportu tego mogą skorzystać:
Bartosz, dla celów samoświadomości i rozwoju osobistego.

Ten raport opisuje:
Kluczowe wnioski z Twoich odpowiedzi udzieloncyh online. Raport obejmuje:

INDYWIDUALNA INFORMACJA ZWROTNA
Kwestionariusz Osobowości (Enhanced)

TWOJA
OSOBOWOŚĆ

TWÓJ ROZWÓJ
(na podstawie Twojej

osobowości)

TWOJE WYBORY
ZAWODOWE

(na podstawie Twojej
osobowości)

DOSTOSOWYWANIE
STYLU PRACY

(na podstawie Twojej
osobowości)

TWOJE
REFLEKSJE

Wprowadzenie Ten raport opisuje główne wnioski z Twoich odpowiedzi udzielonych online. Ten
raport może okazać się pomocny, gdy myślisz o swoim rozwoju osobistym i
przyszłych wyborach zawodowych.

Wyniki w tym raporcie zostały wygenerowane na podstawie Twoich odpowiedzi na
Kwestionariusz Osobowości (Enhanced), których udzieliłeś/aś w dniu [[ Data]].
Twoje odpowiedzi zostały porównane z z wynikami zróżnicowanej grupy osób,
które wypełniły Criterion Personality Questionnaires (Kwestionariusze
Osobowości) w latach 2015-2020..

Ważne punkty Czytając ten raport, pamiętaj o następujących punktach:

Osobowość nie jest stała - może się zmieniać z czasem, może się zmieniać w
trakcie szkolenia/rozwoju lub po prostu zmieniać się w zależności od sytuacji.
Nie ma żadnych reguł, co jest dobre, a co złe. Wyniki nie mierzą zdolności,
umiejętności, potencjału lub kompetencji. Są one jedynie wskazaniem
preferencji lub typowych stylów zachowania.
Kwestionariusz jest bardzo wiarygodny, ale nie jest niezawodny.
Profil ma na celu wyjaśnienie Twojego postrzegania samego siebie - nie
zapewnia obiektywnego pomiaru.
Aby uzyskać dalszą interpretację profilu badanej osoby, należy zasięgnąć
porady przeszkolonego użytkownika.

ZROZUMIENIE TEGO RAPORTU

TWOJA OSOBOWOŚĆ
Kwestionariusze osobowości służą do pomiaru preferowanych stylów, tendencji emocjonalnych, motywacji i wartości osób
w pracy. Ta część raportu zawiera szczegółowy opis Twojej osobowości na podstawie wypełnionego kwestionariusza.
Pamiętaj, że opiera się na Twojej samoocenie.

Styl interpersonalny

Małomówny/a Pewny/a siebie

Niezmienny/a Przystosowujący/a

Gadatliwy/a Słuchający/a

Wspierający/a Stanowczy/a

Samotnik Towarzyski/a

Akceptujący/a Wpływowy/a

Opisujesz się jako osobę typową pod względem tego, jak pewny/pewna siebie jesteś i jak swobodnie wydajesz się czuć
towarzysko. Stopień, w jakim czujesz się odprężony/odprężona i pewny/pewna siebie podczas spotkań towarzyskich, może się
znacznie różnić w zależności od tego, z kim rozmawiasz.

Opisujesz się jako osobę umiarkowanie zdolną do przystosowania się w porównaniu z innymi ludźmi. Chociaż czasami jesteś
gotowy/gotowa wykazywać elastyczność w swoim podejściu do różnych osób lub okoliczności, chcesz również wykazać pewien
stopień spójności w swoim stylu.

W porównaniu z innymi osobami opisujesz się jako osobę, która ma łagodną preferencje do wyrażania siebie i która jest nieco mniej
cierpliwa, jeśli chodzi o słuchanie. Twoje odpowiedzi sugerują, że czasami czasami łatwiej mówić Ci o swoich opiniach, niż
przyjmować poglądy innych.

Jesteś podobny/podobna do wielu osób w grupie porównawczej, pod względem tego, że czasami stajesz się
stanowczy/stanowcza, chociaż w innych przypadkach preferujesz łagodniejszy styl interpersonalny. W niektórych sytuacjach
grupowych możesz przejąć przewodnictwo, podczas gdy w innych możesz preferować przyjęcie roli wspierającej.

Jesteś nieco szczęśliwszy/szczęśliwsza, pracując w pojedynkę niż z innymi osobami. Twoje odpowiedzi sugerują, że czujesz się
swobodnie w swoim własnym towarzystwie i jesteś nieznacznie mniej towarzyski/towarzyska niż większość innych osób, które
wypełniły kwestionariusz.

Masz tendencję do unikania narzucania swojej opinii innym i czujesz się nieco niekomfortowo w obliczu wyzwań związanych z
przekonywaniem innych do określonego punktu widzenia. Twoje odpowiedzi wskazują, że jesteś nieznacznie mniej
wpływowy/wpływowa niż inne osoby.

TWOJA OSOBOWOŚĆ

Styl myślenia

Intuicyjny/a Racjonalny/a

Konkretny/a Strategiczny/a

Metodyczny/a Twórczy/a

Doraźny/a Wnikliwy/a

Rozważny/a Zdecydowany/a

Masz zrównoważone podejście do rozwiązywania problemów, czasami korzystasz z inspiracji lub osobistych doświadczeń, a
czasami wdrażasz racjonalną analizę przy podejmowaniu decyzji. Czujesz się dość swobodnie zarówno korzystając z intuicji, jak i
naukowej wiedzy, i nie skłaniasz się bardziej ani ku jednemu, ani ku drugiemu.

Opisujesz się jako osobę o dość elastycznym stylu w kwestii, tego jak myślisz o problemach i decyzjach. Masz tendencję do
utrzymywania równowagi w swoim podejściu między szerokimi, teoretycznymi, abstrakcyjnymi rozważaniami a codziennymi,
praktycznymi szczegółami. Twoje odpowiedzi sugerują, że nie masz sztywnego sposobu myślenia o strategicznych lub bardziej
konkretnych aspektach problemów.

Trochę bardziej preferujesz używanie wypróbowanych i przetestowanych metod zamiast tworzenia nowych rozwiązań. Twoja
tendencja do metodyki wskazuje, że czujesz się nieco bardziej komfortowo, pracując zgodnie z jasnymi wytycznymi i jesteś
nieznacznie mniej entuzjastycznie nastawiony/nastawiona do tworzenia kreatywnych/b> nowych pomysłów i rozwiązań.

Twoje odpowiedzi wskazują, że jesteś mniej więcej tak wnikliwy/wnikliwa jak większość innych osób, które wypełniły
kwestionariusz. Opisujesz się jako umiarkowanie sumiennego/sumienną, ale czasami zdarza Ci się iść na skróty.

Twoje odpowiedzi wskazują, że wolisz poświęcać czas na podejmowanie decyzji. Przejawiasz kontemplacyjny styl
podejmowania decyzji. Nie lubisz dokonywać pochopnych osądów i możesz unikać podejmowania decyzji, dopóki nie
rozważysz wszystkich opcji.

TWOJA OSOBOWOŚĆ

Styl emocjonalny

Kontrola zewnętrzna Kontrola wewnętrzna

Wrażliwość Odporny/a

Ostrożny/a Optymistyczny/a

Zachęta Poczucie własnej wartości

Opanowanie Radzenie sobie ze stresem

W strefie komfortu Spokojny/a

Opisujesz się jako osobę, która ma umiarkowane poczucie osobistej kontroli. Twoje odpowiedzi sugerują, że jesteś
typowy/typowa w porównaniu z innymi ludźmi, w zakresie, w jakim próbujesz wpływać na wydarzenia, lub zawierzasz
przypadkowi lub losowi.

Twoje odpowiedzi sugerują, że możesz mieć trudności z byciem odpornym/odporną, gdy reagujesz na niepowodzenia i
surowe traktowanie ze strony innych. Opisujesz się jako wrażliwego/wrażliwą na krytykę i możesz czuć się
zraniony/zraniona bardziej niż inne osoby, gdy otrzymujesz negatywną informcję zwrotną.

Twoje odpowiedzi sugerują, że generalnie spodziewasz się, że sprawy potoczą się źle. W porównaniu z innymi ludźmi, masz
silną tendencję do podkreślania negatywów i byciapesymistycznym/pesymistyczną w wielu sytuacjach.

Zaznaczasz, że od czasu do czasu możesz potrzebować zachęty od innych, aby zbudować zaufanie wobec siebie. Twoje
spadki zaufania wobec siebie i sporadyczne odczucie zwątpienia w siebie mogą oznaczać, że możesz być
samokrytyczny/samokrytyczna wobec swoich własnych możliwości.

Opisujesz się jako osobę, która pracuje najlepiej, gdy jest spokojna i odprężona. Jest prawdopodobne, że będziesz zmagać
się z radzeniem sobie ze stresem podczas pracy pod presją i będziesz miał/miała większe trudności, gdy poziom stresu
wzrośnie.

Opisujesz się jako osobę, która czasami czuje się niespokojna lub zmartwiona. Czasami trudno jest Ci zachować spokój i
oderwać się od codziennych problemów. Możesz czasami czuć się zdenerwowany/zdenerwowana, gdy pracujesz pod
presją, lub gdy Twoja praca wyprowadza Cię ze strefy komfortu.

TWOJA OSOBOWOŚĆ

Motywacja

Proces Dążenie

Obojętny/a Opiekuńczy/a

Autentyczność Pozycja

Granice Przyjaźń

Skupienie Różnorodność

Pragmatyzm Samorozwój

Jesteś dość skoncentrowany/skoncentrowana na osiągnięciach. Jesteś uzasadnienie zmotywowany/zmotywowana do
wykonywania zadań i dążenia do osiągnięcia wyników przy jednoczesnym zachowaniu pewnego stopnia spełnienia z
procesu. Jesteś nieco bardziej skoncentrowany/skoncentrowana na wynikach niż inne osoby.

Opisujesz się jako osobę, która czerpie bardzo małe spełnienia z pracy, która wiąże się z opieką nad innymi. W porównaniu z
innymi często czujesz się sfrustrowany/sfrustrowana ludźmi, którzy potrzebują pomocy, i czujesz, że nie nadajesz się do roli,
która wymaga radzenia sobie z problemami innych.

Twoje odpowiedzi sugerują, że nie interesujesz się pozycją w pracy. Zaznaczasz, że faktyczna głębia i zakres pracy mają dla
Ciebie większą wartość niż pozyzja, jaką ta praca za sobą niesie.

Sposób, w jaki odpowiedziałeś/odpowiedziałaś w kwestionariuszu wskazuje, że w porównaniu z innymi ludźmi
przywiązujesz niewielką wagę do oddzielenia życia osobistego od zawodowego. Możesz unikać bliskich osobistych
przyjaźni ze współpracownikami. Twoja motywacja do poszukiwania możliwości nawiązania nowych relacji w pracy jest na
dość niskim poziomie.

Uznajesz różnorodność i często zmieniające się wymagania na Twoim stanowisku zaumiarkowanie satysfakcjonujące.
Opisujesz się jako typowego/typową pod względem tego, jak bardzo czujesz się zadowolony/zadowolona w pracy, w której
wymagania często się zmieniają.

W porównaniu z innymi ludźmi nie opisujesz się jako osobę, która przywiązuje dużą wagę do samorozwoju. Twoje
odpowiedzi sugerują, że nie potrzebujesz możliwości rozwoju, aby utrzymać motywację. Zaznaczasz, że Twoja satysfakcja
prawdopodobnie będzie pochodzić z wykorzystania Twoich obecnych mocnych stron w celu poprawy swojej wydajności w
pracy.

TWOJA OSOBOWOŚĆ

Dopasowywanie do kultury

Realizm Etyka

Powaga Komizm

Swoboda Porządek

Współpracujący/a Współrywalizacja

Stabilność Zmiana

Niskie nastawienie na zysk Zysk

Twoje odpowiedzi wskazują, że przywiązujesz znacznie mniejszą wagę do etyki w porównaniu z innymi osobami, które
wypełniły kwestionariusz. Uważasz, że czasami zasady powinny być brane pod uwagę wraz z praktycznymi kwestiami i i
możesz czuć się nieco ograniczony/ograniczona, jeśli jest konieczne, abyś działał/działała w bardzo restrykcyjnych
ramach zawodowych.

Twoje odpowiedzi wskazują na to, że nieznacznie wolisz pracować w beztroskim i pogodnym środowisku. Preferujesz
współpracę z osobami, które lubią się śmiać w pracy i widzą komizm nawet w trudnych sytuacjach. Przywiązujesz dość
dużą wagę do kultury biznesowej, która zachęca do zabawy i uważasz, że praca powinna również uwzględniać okazje do
sporadycznego śmiechu i żartów.

Jesteś typowy/typowa w porównaniu z większością ludzi w stopniu, w jakim jesteś zadowolony/zadowolona z pracy w
środowisku i w pracy, w których istnieją jasne granice, kontrole i zasady dotyczące tego, jak powinna zostać wykonana
praca. Możesz czuć się najbardziej komfortowo w pracy i kulturze, która równoważy zasady ze swobodą wykonywania
pracy, w sposób jaki Ci się podoba.

Twoje odpowiedzi sugerują, że wolisz współpracę od współrywalizacji. Czujesz, że rywalizacja może czasami wyrządzić
więcej szkody niż pożytku i możesz czuć się niekomfortowo w wysoce konkurencyjnym środowisku.

Opisujesz się jako osobę, która zdecydowanie preferuje pracę w firmie o kulturze stabilności, która nie zmienia się często. W
porównaniu z innymi, Twoje odpowiedzi sugerują, że cenisz sobie stabilność o wiele bardziej niż innowacyjność i masz silną
tendencję do uważania częstych zmian za przeszkadzające.

W porównaniu z innymi osobami opisujesz się jako osobę, która podziela przekonanie, że w biznesie chodzi o osiąganie
zysku. Jesteś szczęśliwy/szczęśliwa, gdy skupiasz się bardziej na finansowych wskaźnikach wydajności niż na innych
czynnikach i czujesz się komfortowo pracując w komercyjnej, nastawionej na zysk kulturze lub roli.

TWÓJ ROZWÓJ
Na tej stronie Twoje odpowiedzi w kwestionariuszu osobowości zostały wykorzystane do ustalenia priorytetów do 5
kluczowych obszarów, które mogą mieć znaczenie dla Twojego rozwoju osobistego. Te możliwości rozwoju są Ci
przedstawione do rozważenia. Od Ciebie zależy, czy są to obszary, w których chciałbyś/chciałabyś się zmienić lub
rozwinąć.

Kluczowy atrybut Obszar osobowości Możliwości rozwoju

Ostrożny/a Styl emocjonalny Twoje planowanie rozwoju może obejmować
pracę nad Twoim optymizmem, tak abyś
mógł/mogła czuć, że masz moc do patrzenia na
jasną stronę i brania odpowiedzialności za
tworzenie pozytywnych wyników.

Pragmatyzm Motywacja Pomocne może okazać się większe skupienie się
na samorozwoju, zarówno w celu poprawy
własnych wyników, jak i pielęgnowaniu rozwoju
współpracowników.

Obojętny/a Motywacja Możesz czerpać korzyści z osobistej refleksji,
która pomaga Ci doświadczać większego
spełnienia z pracy, wynikającego z opieki nad
innymi. Może to oznaczać pozbycie się frustracji,
tym samym gwarantując więcej czasu osobom
potrzebującym pomocy.

Stabilność Dopasowywanie do kultury Nauka korzystania z szerszego zakresu technik
zarządzania zmianą może Ci pomóc cieszyć się
wyzwaniami związanymi z wprowadzaniem zmian
w stale rozwijającej się organizacji.

Zachęta Styl emocjonalny Możesz czerpać korzyści z rozwoju, który
wzmacnia Twoją samoocenę i pomaga Ci
budować wewnętrzne zaufanie wobec siebie.
Może obejmować przezwyciężanie zwątpienia w
siebie lub poczucia niższości oraz skupienie się na
osobistych wartościach, a nie na samokrytyce.

TWOJE WYBORY ZAWODOWE
Twoje odpowiedzi w kwestionariusz osobowości zostały również wykorzystane do ustalenia priorytetów dla 5
kluczowych obszarów, które mogą mieć znaczenie dla Twoich przyszłych wyborów zawodowych. Wskaźniki na tej
stronie podkreślają wybory zawodowe, które są dobrze dopasowane do Twoich preferencji i te, które są mniej zgodne
z Twoją osobowością.

Kluczowy atrybut
Możesz rozwijać się w obszarze, w
którym:

Być może będziesz musiał/a pracować
ciężej, aby utrzymać wydajność w
obszarze, w którym:

Ostrożny/a Musisz być krytyczny/a w swoim podejściu.
Twój styl może najlepiej pasować do
środowisk, w których ważne jest
przewidywanie potencjalnych problemów,
które mogą wystąpić, zamiast oczekiwać,
że wszystko pójdzie dobrze.

Wymaga się od Ciebie pozytywnego i
optymistycznego nastawienia. Gdzie warto
mieć wiarę w przyszłości, a mniej konieczne
jest dla Ciebie przewidywanie negatywnych
skutków.

Pragmatyzm Wymaga się od Ciebie wzięcia
odpowiedzialności za decyzje angażujące
Cię we własny rozwój. Twoim głównym
priorytetem jest kontynuowanie Twoich
projektów, zaleca Ci się dodatkowe
szkolenia, ale nie są one dla Ciebie
niezbędne.

Oczekuje się, że na podstawie
otrzymywanych informacji zwrotnych na
temat Twoich mocnych stron i potrzeb
rozwojowych będziesz wdrażał je w zycie.
Ponadto, powinieneś/powinnaś raczej
poprawiać swoją wydajność poprzez
działania samorozwojowe, niż po prostu
kontynuować pracę, czerpiąc korzyści z tych
mocnych stron, które już posiadasz.

Obojętny/a W Twojej roli nie musisz poświęcać znacznej
ilości czasu na opiekę nad innymi. Zamiast
tego możesz skoncentrować się na
aspektach swojej pracy, które są dla Ciebie
bardziej satysfakcjonujące, tj. na osiąganiu
wyników biznesowych.

Musisz spędzać czas pomagając innym w
ich problemach. Gdzie jesteś osobiście
odpowiedzialny/a za dobro innych i jesteś
główną osobą kontaktową w rozwiązywaniu
problemów i rozwiewaniu obaw ludzi.

Stabilność Charakter Twojej pracy jest bardzo stabilny
i musisz przestrzegać sprawnie
funkcjonującego systemu pracy. Rzadko
będziesz doświadczać niepokojów lub
poważnych zmian w swojej pracy.

Musisz pracować w kulturze częstych zmian
i być zmuszanym/ą do stosowania się do
nowych sposobów wykonywania zadań.
Gdzie musisz dostosowywać się do zmian
wprowadzanych przez innych i gdzie nie
możesz się zatrzymać i cieszyć się okresami
względnego spokoju i stabilności.

Zachęta Jesteś zachęcany/a Cię do poświęcenia
czasu na projekty lub zadania, które
pomogą Ci zbudować pewność siebie i jest
bardzo mało prawdopodobne, że
znajdziesz się w centrum uwagi bez czasu
na przygotowanie się.

Potrzebujesz bardzo silnego poczucia
pewności siebie i wiary w siebie. Przez cały
czas musisz wykazywać kuloodporną
pewność siebie. Role dla Ciebie to te, które
zmuszają Cię do podejmowania nowych
wyzwań przy niewielkim lub żadnym
przygotowaniu, praktyce lub wsparciu.

DOSTOSOWYWANIE STYLU PRACY
Do pewnego stopnia wszyscy możemy dostosować nasze style zachowania, aby sprostać wymaganiom różnych ról i
różnych sytuacji. Na tej stronie raportu Twoje odpowiedzi w kwestionariuszu osobowości zostały wykorzystane do
ustalenia priorytetów dla 3 kluczowych obszarów, w których możesz czasami chcieć zmieniać lub modyfikować
swoje sposoby pracy.

Te porady i wskazówki mogą posłużyć Twojej refleksji. To Ty decydujesz, czy przydadzą Ci się one w miarę rozwoju
Twojej pracy i kariery.

Kluczowy atrybut Porady i wskazówki

Ostrożny/a Masz tendencję do bycia bardziej ostrożnym/ą niż inni i wolisz przewidywać
problemy, zamiast mieć nadzieję, że wszystko pójdzie dobrze. Zastanów się, jak
ten styl może wpłynąć na zarządzanie projektami, powodzenie wyników oraz na
ludzi, z którymi pracujesz. Czy zdarzają się przypadki, kiedy niepotrzebnie
spodziewałeś/łaś się najgorszego? Postaraj się opracować strategie, które
pozwolą Ci czuć się bardziej pozytywnie odnośnie przyszłych zadań. Zrównoważ
swoje poczucie realizmu z optymizmem, aby czuć, że masz moc do zmiany
wyniku. Zwróć uwagę na to, kiedy wszystko dobrze się układa i co zrobiłeś/aś,
aby zapewnić pomyślne wyniki. Uzyskaj informacje zwrotne od
współpracowników na temat swojego stylu i bądź otwarty/a na wprowadzanie
zmian, aby usprawnić wspólną pracę.

Pragmatyzm Masz tendencję do nadawania priorytetu wykonywaniu pracy, a nie spędzaniu
czasu na samorozwoju. Staraj się jednak pozostać otwartym/ą na możliwości
doskonalenia swoich wyników i opierania się na swoich obecnych mocnych
stronach poprzez działania rozwojowe. Zastanów się nad spisaniem wszelkich
zachowań lub umiejętności, które obecnie skutecznie przejawiasz. Czy są jakieś
obszary, w których czujesz, że masz mocne strony? Zapisz wszelkie zachowania
lub umiejętności, których Twoim zdaniem nie przejawiasz. Zastanów się, które z
nich najbardziej chciałbyś/chciałabyś rozwinąć. Zwróć się o informację zwrotną
na temat Twoich wyników, aby zbudować swoją samoświadomość i
zidentyfikować obszary rozwoju. Poproś o wskazówki te osób, które Twoim
zdaniem dobrze sobie radzą w Twoich obszarach rozwoju.

Obojętny/a Jest mniej prawdopodobne, że będziesz czerpać satysfakcję z pracy, w której
pełnisz role wielce opiekuńcze i masz skłonność do przekonania, że ludzie
powinni dbać sami o siebie. Pamiętaj, aby zrównoważyć decyzje z
uwzględnieniem ich wpływu na innych. Ogranicz wymagania dotyczące Twojego
czasu i energii, planując czas na rozmowę z innymi odnośnie ich problemów.
Poświęć trochę czasu na zrozumienie własnego stylu interakcji z innymi. Czy
jesteś dowcipny/a, pewny/a siebie czy nieśmiały/a? Czy jesteś krytyczny/a,
przystępny/a czy entuzjastyczny/a? Kiedy już się zastanowisz, rozważ, jak
możesz poszerzyć swój repertuar zachowań i zwróć się o informację zwrotną do
swoich współpracowników.

TWOJE REFLEKSJE

Po przeczytaniu osobistego raportu z opiniami możesz chcieć uchwycić swoje własne przemyślenia w poniższych
obszarach.

Kluczowe mocne strony

Uważam, że moje kluczowe mocne strony to:

Kluczowa mocna strona Kiedy i gdzie możesz wykorzystać tę silną stronę?

Rozwój osobisty

Uważam, że moje priorytety rozwoju osobistego to:

Priorytet rozwoju Kiedy i jak możesz pracować nad danym priorytetem rozwoju?

Report generated for Bartosz Test  06.06.2022 | Indywidualna informacja zwrotna | © Clevry 2022 Strona 7 z 11              



Bartosz Test
Data ukończenia: 06.06.2022

Z raportu tego mogą skorzystać:
Bartosz, dla celów samoświadomości i rozwoju osobistego.

Ten raport opisuje:
Kluczowe wnioski z Twoich odpowiedzi udzieloncyh online. Raport obejmuje:

INDYWIDUALNA INFORMACJA ZWROTNA
Kwestionariusz Osobowości (Enhanced)

TWOJA
OSOBOWOŚĆ

TWÓJ ROZWÓJ
(na podstawie Twojej

osobowości)

TWOJE WYBORY
ZAWODOWE

(na podstawie Twojej
osobowości)

DOSTOSOWYWANIE
STYLU PRACY

(na podstawie Twojej
osobowości)

TWOJE
REFLEKSJE

Wprowadzenie Ten raport opisuje główne wnioski z Twoich odpowiedzi udzielonych online. Ten
raport może okazać się pomocny, gdy myślisz o swoim rozwoju osobistym i
przyszłych wyborach zawodowych.

Wyniki w tym raporcie zostały wygenerowane na podstawie Twoich odpowiedzi na
Kwestionariusz Osobowości (Enhanced), których udzieliłeś/aś w dniu [[ Data]].
Twoje odpowiedzi zostały porównane z z wynikami zróżnicowanej grupy osób,
które wypełniły Criterion Personality Questionnaires (Kwestionariusze
Osobowości) w latach 2015-2020..

Ważne punkty Czytając ten raport, pamiętaj o następujących punktach:

Osobowość nie jest stała - może się zmieniać z czasem, może się zmieniać w
trakcie szkolenia/rozwoju lub po prostu zmieniać się w zależności od sytuacji.
Nie ma żadnych reguł, co jest dobre, a co złe. Wyniki nie mierzą zdolności,
umiejętności, potencjału lub kompetencji. Są one jedynie wskazaniem
preferencji lub typowych stylów zachowania.
Kwestionariusz jest bardzo wiarygodny, ale nie jest niezawodny.
Profil ma na celu wyjaśnienie Twojego postrzegania samego siebie - nie
zapewnia obiektywnego pomiaru.
Aby uzyskać dalszą interpretację profilu badanej osoby, należy zasięgnąć
porady przeszkolonego użytkownika.

ZROZUMIENIE TEGO RAPORTU

TWOJA OSOBOWOŚĆ
Kwestionariusze osobowości służą do pomiaru preferowanych stylów, tendencji emocjonalnych, motywacji i wartości osób
w pracy. Ta część raportu zawiera szczegółowy opis Twojej osobowości na podstawie wypełnionego kwestionariusza.
Pamiętaj, że opiera się na Twojej samoocenie.

Styl interpersonalny

Małomówny/a Pewny/a siebie

Niezmienny/a Przystosowujący/a

Gadatliwy/a Słuchający/a

Wspierający/a Stanowczy/a

Samotnik Towarzyski/a

Akceptujący/a Wpływowy/a

Opisujesz się jako osobę typową pod względem tego, jak pewny/pewna siebie jesteś i jak swobodnie wydajesz się czuć
towarzysko. Stopień, w jakim czujesz się odprężony/odprężona i pewny/pewna siebie podczas spotkań towarzyskich, może się
znacznie różnić w zależności od tego, z kim rozmawiasz.

Opisujesz się jako osobę umiarkowanie zdolną do przystosowania się w porównaniu z innymi ludźmi. Chociaż czasami jesteś
gotowy/gotowa wykazywać elastyczność w swoim podejściu do różnych osób lub okoliczności, chcesz również wykazać pewien
stopień spójności w swoim stylu.

W porównaniu z innymi osobami opisujesz się jako osobę, która ma łagodną preferencje do wyrażania siebie i która jest nieco mniej
cierpliwa, jeśli chodzi o słuchanie. Twoje odpowiedzi sugerują, że czasami czasami łatwiej mówić Ci o swoich opiniach, niż
przyjmować poglądy innych.

Jesteś podobny/podobna do wielu osób w grupie porównawczej, pod względem tego, że czasami stajesz się
stanowczy/stanowcza, chociaż w innych przypadkach preferujesz łagodniejszy styl interpersonalny. W niektórych sytuacjach
grupowych możesz przejąć przewodnictwo, podczas gdy w innych możesz preferować przyjęcie roli wspierającej.

Jesteś nieco szczęśliwszy/szczęśliwsza, pracując w pojedynkę niż z innymi osobami. Twoje odpowiedzi sugerują, że czujesz się
swobodnie w swoim własnym towarzystwie i jesteś nieznacznie mniej towarzyski/towarzyska niż większość innych osób, które
wypełniły kwestionariusz.

Masz tendencję do unikania narzucania swojej opinii innym i czujesz się nieco niekomfortowo w obliczu wyzwań związanych z
przekonywaniem innych do określonego punktu widzenia. Twoje odpowiedzi wskazują, że jesteś nieznacznie mniej
wpływowy/wpływowa niż inne osoby.

TWOJA OSOBOWOŚĆ

Styl myślenia

Intuicyjny/a Racjonalny/a

Konkretny/a Strategiczny/a

Metodyczny/a Twórczy/a

Doraźny/a Wnikliwy/a

Rozważny/a Zdecydowany/a

Masz zrównoważone podejście do rozwiązywania problemów, czasami korzystasz z inspiracji lub osobistych doświadczeń, a
czasami wdrażasz racjonalną analizę przy podejmowaniu decyzji. Czujesz się dość swobodnie zarówno korzystając z intuicji, jak i
naukowej wiedzy, i nie skłaniasz się bardziej ani ku jednemu, ani ku drugiemu.

Opisujesz się jako osobę o dość elastycznym stylu w kwestii, tego jak myślisz o problemach i decyzjach. Masz tendencję do
utrzymywania równowagi w swoim podejściu między szerokimi, teoretycznymi, abstrakcyjnymi rozważaniami a codziennymi,
praktycznymi szczegółami. Twoje odpowiedzi sugerują, że nie masz sztywnego sposobu myślenia o strategicznych lub bardziej
konkretnych aspektach problemów.

Trochę bardziej preferujesz używanie wypróbowanych i przetestowanych metod zamiast tworzenia nowych rozwiązań. Twoja
tendencja do metodyki wskazuje, że czujesz się nieco bardziej komfortowo, pracując zgodnie z jasnymi wytycznymi i jesteś
nieznacznie mniej entuzjastycznie nastawiony/nastawiona do tworzenia kreatywnych/b> nowych pomysłów i rozwiązań.

Twoje odpowiedzi wskazują, że jesteś mniej więcej tak wnikliwy/wnikliwa jak większość innych osób, które wypełniły
kwestionariusz. Opisujesz się jako umiarkowanie sumiennego/sumienną, ale czasami zdarza Ci się iść na skróty.

Twoje odpowiedzi wskazują, że wolisz poświęcać czas na podejmowanie decyzji. Przejawiasz kontemplacyjny styl
podejmowania decyzji. Nie lubisz dokonywać pochopnych osądów i możesz unikać podejmowania decyzji, dopóki nie
rozważysz wszystkich opcji.

TWOJA OSOBOWOŚĆ

Styl emocjonalny

Kontrola zewnętrzna Kontrola wewnętrzna

Wrażliwość Odporny/a

Ostrożny/a Optymistyczny/a

Zachęta Poczucie własnej wartości

Opanowanie Radzenie sobie ze stresem

W strefie komfortu Spokojny/a

Opisujesz się jako osobę, która ma umiarkowane poczucie osobistej kontroli. Twoje odpowiedzi sugerują, że jesteś
typowy/typowa w porównaniu z innymi ludźmi, w zakresie, w jakim próbujesz wpływać na wydarzenia, lub zawierzasz
przypadkowi lub losowi.

Twoje odpowiedzi sugerują, że możesz mieć trudności z byciem odpornym/odporną, gdy reagujesz na niepowodzenia i
surowe traktowanie ze strony innych. Opisujesz się jako wrażliwego/wrażliwą na krytykę i możesz czuć się
zraniony/zraniona bardziej niż inne osoby, gdy otrzymujesz negatywną informcję zwrotną.

Twoje odpowiedzi sugerują, że generalnie spodziewasz się, że sprawy potoczą się źle. W porównaniu z innymi ludźmi, masz
silną tendencję do podkreślania negatywów i byciapesymistycznym/pesymistyczną w wielu sytuacjach.

Zaznaczasz, że od czasu do czasu możesz potrzebować zachęty od innych, aby zbudować zaufanie wobec siebie. Twoje
spadki zaufania wobec siebie i sporadyczne odczucie zwątpienia w siebie mogą oznaczać, że możesz być
samokrytyczny/samokrytyczna wobec swoich własnych możliwości.

Opisujesz się jako osobę, która pracuje najlepiej, gdy jest spokojna i odprężona. Jest prawdopodobne, że będziesz zmagać
się z radzeniem sobie ze stresem podczas pracy pod presją i będziesz miał/miała większe trudności, gdy poziom stresu
wzrośnie.

Opisujesz się jako osobę, która czasami czuje się niespokojna lub zmartwiona. Czasami trudno jest Ci zachować spokój i
oderwać się od codziennych problemów. Możesz czasami czuć się zdenerwowany/zdenerwowana, gdy pracujesz pod
presją, lub gdy Twoja praca wyprowadza Cię ze strefy komfortu.

TWOJA OSOBOWOŚĆ

Motywacja

Proces Dążenie

Obojętny/a Opiekuńczy/a

Autentyczność Pozycja

Granice Przyjaźń

Skupienie Różnorodność

Pragmatyzm Samorozwój

Jesteś dość skoncentrowany/skoncentrowana na osiągnięciach. Jesteś uzasadnienie zmotywowany/zmotywowana do
wykonywania zadań i dążenia do osiągnięcia wyników przy jednoczesnym zachowaniu pewnego stopnia spełnienia z
procesu. Jesteś nieco bardziej skoncentrowany/skoncentrowana na wynikach niż inne osoby.

Opisujesz się jako osobę, która czerpie bardzo małe spełnienia z pracy, która wiąże się z opieką nad innymi. W porównaniu z
innymi często czujesz się sfrustrowany/sfrustrowana ludźmi, którzy potrzebują pomocy, i czujesz, że nie nadajesz się do roli,
która wymaga radzenia sobie z problemami innych.

Twoje odpowiedzi sugerują, że nie interesujesz się pozycją w pracy. Zaznaczasz, że faktyczna głębia i zakres pracy mają dla
Ciebie większą wartość niż pozyzja, jaką ta praca za sobą niesie.

Sposób, w jaki odpowiedziałeś/odpowiedziałaś w kwestionariuszu wskazuje, że w porównaniu z innymi ludźmi
przywiązujesz niewielką wagę do oddzielenia życia osobistego od zawodowego. Możesz unikać bliskich osobistych
przyjaźni ze współpracownikami. Twoja motywacja do poszukiwania możliwości nawiązania nowych relacji w pracy jest na
dość niskim poziomie.

Uznajesz różnorodność i często zmieniające się wymagania na Twoim stanowisku zaumiarkowanie satysfakcjonujące.
Opisujesz się jako typowego/typową pod względem tego, jak bardzo czujesz się zadowolony/zadowolona w pracy, w której
wymagania często się zmieniają.

W porównaniu z innymi ludźmi nie opisujesz się jako osobę, która przywiązuje dużą wagę do samorozwoju. Twoje
odpowiedzi sugerują, że nie potrzebujesz możliwości rozwoju, aby utrzymać motywację. Zaznaczasz, że Twoja satysfakcja
prawdopodobnie będzie pochodzić z wykorzystania Twoich obecnych mocnych stron w celu poprawy swojej wydajności w
pracy.

TWOJA OSOBOWOŚĆ

Dopasowywanie do kultury

Realizm Etyka

Powaga Komizm

Swoboda Porządek

Współpracujący/a Współrywalizacja

Stabilność Zmiana

Niskie nastawienie na zysk Zysk

Twoje odpowiedzi wskazują, że przywiązujesz znacznie mniejszą wagę do etyki w porównaniu z innymi osobami, które
wypełniły kwestionariusz. Uważasz, że czasami zasady powinny być brane pod uwagę wraz z praktycznymi kwestiami i i
możesz czuć się nieco ograniczony/ograniczona, jeśli jest konieczne, abyś działał/działała w bardzo restrykcyjnych
ramach zawodowych.

Twoje odpowiedzi wskazują na to, że nieznacznie wolisz pracować w beztroskim i pogodnym środowisku. Preferujesz
współpracę z osobami, które lubią się śmiać w pracy i widzą komizm nawet w trudnych sytuacjach. Przywiązujesz dość
dużą wagę do kultury biznesowej, która zachęca do zabawy i uważasz, że praca powinna również uwzględniać okazje do
sporadycznego śmiechu i żartów.

Jesteś typowy/typowa w porównaniu z większością ludzi w stopniu, w jakim jesteś zadowolony/zadowolona z pracy w
środowisku i w pracy, w których istnieją jasne granice, kontrole i zasady dotyczące tego, jak powinna zostać wykonana
praca. Możesz czuć się najbardziej komfortowo w pracy i kulturze, która równoważy zasady ze swobodą wykonywania
pracy, w sposób jaki Ci się podoba.

Twoje odpowiedzi sugerują, że wolisz współpracę od współrywalizacji. Czujesz, że rywalizacja może czasami wyrządzić
więcej szkody niż pożytku i możesz czuć się niekomfortowo w wysoce konkurencyjnym środowisku.

Opisujesz się jako osobę, która zdecydowanie preferuje pracę w firmie o kulturze stabilności, która nie zmienia się często. W
porównaniu z innymi, Twoje odpowiedzi sugerują, że cenisz sobie stabilność o wiele bardziej niż innowacyjność i masz silną
tendencję do uważania częstych zmian za przeszkadzające.

W porównaniu z innymi osobami opisujesz się jako osobę, która podziela przekonanie, że w biznesie chodzi o osiąganie
zysku. Jesteś szczęśliwy/szczęśliwa, gdy skupiasz się bardziej na finansowych wskaźnikach wydajności niż na innych
czynnikach i czujesz się komfortowo pracując w komercyjnej, nastawionej na zysk kulturze lub roli.

TWÓJ ROZWÓJ
Na tej stronie Twoje odpowiedzi w kwestionariuszu osobowości zostały wykorzystane do ustalenia priorytetów do 5
kluczowych obszarów, które mogą mieć znaczenie dla Twojego rozwoju osobistego. Te możliwości rozwoju są Ci
przedstawione do rozważenia. Od Ciebie zależy, czy są to obszary, w których chciałbyś/chciałabyś się zmienić lub
rozwinąć.

Kluczowy atrybut Obszar osobowości Możliwości rozwoju

Ostrożny/a Styl emocjonalny Twoje planowanie rozwoju może obejmować
pracę nad Twoim optymizmem, tak abyś
mógł/mogła czuć, że masz moc do patrzenia na
jasną stronę i brania odpowiedzialności za
tworzenie pozytywnych wyników.

Pragmatyzm Motywacja Pomocne może okazać się większe skupienie się
na samorozwoju, zarówno w celu poprawy
własnych wyników, jak i pielęgnowaniu rozwoju
współpracowników.

Obojętny/a Motywacja Możesz czerpać korzyści z osobistej refleksji,
która pomaga Ci doświadczać większego
spełnienia z pracy, wynikającego z opieki nad
innymi. Może to oznaczać pozbycie się frustracji,
tym samym gwarantując więcej czasu osobom
potrzebującym pomocy.

Stabilność Dopasowywanie do kultury Nauka korzystania z szerszego zakresu technik
zarządzania zmianą może Ci pomóc cieszyć się
wyzwaniami związanymi z wprowadzaniem zmian
w stale rozwijającej się organizacji.

Zachęta Styl emocjonalny Możesz czerpać korzyści z rozwoju, który
wzmacnia Twoją samoocenę i pomaga Ci
budować wewnętrzne zaufanie wobec siebie.
Może obejmować przezwyciężanie zwątpienia w
siebie lub poczucia niższości oraz skupienie się na
osobistych wartościach, a nie na samokrytyce.

TWOJE WYBORY ZAWODOWE
Twoje odpowiedzi w kwestionariusz osobowości zostały również wykorzystane do ustalenia priorytetów dla 5
kluczowych obszarów, które mogą mieć znaczenie dla Twoich przyszłych wyborów zawodowych. Wskaźniki na tej
stronie podkreślają wybory zawodowe, które są dobrze dopasowane do Twoich preferencji i te, które są mniej zgodne
z Twoją osobowością.

Kluczowy atrybut
Możesz rozwijać się w obszarze, w
którym:

Być może będziesz musiał/a pracować
ciężej, aby utrzymać wydajność w
obszarze, w którym:

Ostrożny/a Musisz być krytyczny/a w swoim podejściu.
Twój styl może najlepiej pasować do
środowisk, w których ważne jest
przewidywanie potencjalnych problemów,
które mogą wystąpić, zamiast oczekiwać,
że wszystko pójdzie dobrze.

Wymaga się od Ciebie pozytywnego i
optymistycznego nastawienia. Gdzie warto
mieć wiarę w przyszłości, a mniej konieczne
jest dla Ciebie przewidywanie negatywnych
skutków.

Pragmatyzm Wymaga się od Ciebie wzięcia
odpowiedzialności za decyzje angażujące
Cię we własny rozwój. Twoim głównym
priorytetem jest kontynuowanie Twoich
projektów, zaleca Ci się dodatkowe
szkolenia, ale nie są one dla Ciebie
niezbędne.

Oczekuje się, że na podstawie
otrzymywanych informacji zwrotnych na
temat Twoich mocnych stron i potrzeb
rozwojowych będziesz wdrażał je w zycie.
Ponadto, powinieneś/powinnaś raczej
poprawiać swoją wydajność poprzez
działania samorozwojowe, niż po prostu
kontynuować pracę, czerpiąc korzyści z tych
mocnych stron, które już posiadasz.

Obojętny/a W Twojej roli nie musisz poświęcać znacznej
ilości czasu na opiekę nad innymi. Zamiast
tego możesz skoncentrować się na
aspektach swojej pracy, które są dla Ciebie
bardziej satysfakcjonujące, tj. na osiąganiu
wyników biznesowych.

Musisz spędzać czas pomagając innym w
ich problemach. Gdzie jesteś osobiście
odpowiedzialny/a za dobro innych i jesteś
główną osobą kontaktową w rozwiązywaniu
problemów i rozwiewaniu obaw ludzi.

Stabilność Charakter Twojej pracy jest bardzo stabilny
i musisz przestrzegać sprawnie
funkcjonującego systemu pracy. Rzadko
będziesz doświadczać niepokojów lub
poważnych zmian w swojej pracy.

Musisz pracować w kulturze częstych zmian
i być zmuszanym/ą do stosowania się do
nowych sposobów wykonywania zadań.
Gdzie musisz dostosowywać się do zmian
wprowadzanych przez innych i gdzie nie
możesz się zatrzymać i cieszyć się okresami
względnego spokoju i stabilności.

Zachęta Jesteś zachęcany/a Cię do poświęcenia
czasu na projekty lub zadania, które
pomogą Ci zbudować pewność siebie i jest
bardzo mało prawdopodobne, że
znajdziesz się w centrum uwagi bez czasu
na przygotowanie się.

Potrzebujesz bardzo silnego poczucia
pewności siebie i wiary w siebie. Przez cały
czas musisz wykazywać kuloodporną
pewność siebie. Role dla Ciebie to te, które
zmuszają Cię do podejmowania nowych
wyzwań przy niewielkim lub żadnym
przygotowaniu, praktyce lub wsparciu.

DOSTOSOWYWANIE STYLU PRACY
Do pewnego stopnia wszyscy możemy dostosować nasze style zachowania, aby sprostać wymaganiom różnych ról i
różnych sytuacji. Na tej stronie raportu Twoje odpowiedzi w kwestionariuszu osobowości zostały wykorzystane do
ustalenia priorytetów dla 3 kluczowych obszarów, w których możesz czasami chcieć zmieniać lub modyfikować
swoje sposoby pracy.

Te porady i wskazówki mogą posłużyć Twojej refleksji. To Ty decydujesz, czy przydadzą Ci się one w miarę rozwoju
Twojej pracy i kariery.

Kluczowy atrybut Porady i wskazówki

Ostrożny/a Masz tendencję do bycia bardziej ostrożnym/ą niż inni i wolisz przewidywać
problemy, zamiast mieć nadzieję, że wszystko pójdzie dobrze. Zastanów się, jak
ten styl może wpłynąć na zarządzanie projektami, powodzenie wyników oraz na
ludzi, z którymi pracujesz. Czy zdarzają się przypadki, kiedy niepotrzebnie
spodziewałeś/łaś się najgorszego? Postaraj się opracować strategie, które
pozwolą Ci czuć się bardziej pozytywnie odnośnie przyszłych zadań. Zrównoważ
swoje poczucie realizmu z optymizmem, aby czuć, że masz moc do zmiany
wyniku. Zwróć uwagę na to, kiedy wszystko dobrze się układa i co zrobiłeś/aś,
aby zapewnić pomyślne wyniki. Uzyskaj informacje zwrotne od
współpracowników na temat swojego stylu i bądź otwarty/a na wprowadzanie
zmian, aby usprawnić wspólną pracę.

Pragmatyzm Masz tendencję do nadawania priorytetu wykonywaniu pracy, a nie spędzaniu
czasu na samorozwoju. Staraj się jednak pozostać otwartym/ą na możliwości
doskonalenia swoich wyników i opierania się na swoich obecnych mocnych
stronach poprzez działania rozwojowe. Zastanów się nad spisaniem wszelkich
zachowań lub umiejętności, które obecnie skutecznie przejawiasz. Czy są jakieś
obszary, w których czujesz, że masz mocne strony? Zapisz wszelkie zachowania
lub umiejętności, których Twoim zdaniem nie przejawiasz. Zastanów się, które z
nich najbardziej chciałbyś/chciałabyś rozwinąć. Zwróć się o informację zwrotną
na temat Twoich wyników, aby zbudować swoją samoświadomość i
zidentyfikować obszary rozwoju. Poproś o wskazówki te osób, które Twoim
zdaniem dobrze sobie radzą w Twoich obszarach rozwoju.

Obojętny/a Jest mniej prawdopodobne, że będziesz czerpać satysfakcję z pracy, w której
pełnisz role wielce opiekuńcze i masz skłonność do przekonania, że ludzie
powinni dbać sami o siebie. Pamiętaj, aby zrównoważyć decyzje z
uwzględnieniem ich wpływu na innych. Ogranicz wymagania dotyczące Twojego
czasu i energii, planując czas na rozmowę z innymi odnośnie ich problemów.
Poświęć trochę czasu na zrozumienie własnego stylu interakcji z innymi. Czy
jesteś dowcipny/a, pewny/a siebie czy nieśmiały/a? Czy jesteś krytyczny/a,
przystępny/a czy entuzjastyczny/a? Kiedy już się zastanowisz, rozważ, jak
możesz poszerzyć swój repertuar zachowań i zwróć się o informację zwrotną do
swoich współpracowników.

TWOJE REFLEKSJE

Po przeczytaniu osobistego raportu z opiniami możesz chcieć uchwycić swoje własne przemyślenia w poniższych
obszarach.

Kluczowe mocne strony

Uważam, że moje kluczowe mocne strony to:

Kluczowa mocna strona Kiedy i gdzie możesz wykorzystać tę silną stronę?

Rozwój osobisty

Uważam, że moje priorytety rozwoju osobistego to:

Priorytet rozwoju Kiedy i jak możesz pracować nad danym priorytetem rozwoju?
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Data ukończenia: 06.06.2022

Z raportu tego mogą skorzystać:
Bartosz, dla celów samoświadomości i rozwoju osobistego.

Ten raport opisuje:
Kluczowe wnioski z Twoich odpowiedzi udzieloncyh online. Raport obejmuje:

INDYWIDUALNA INFORMACJA ZWROTNA
Kwestionariusz Osobowości (Enhanced)

TWOJA
OSOBOWOŚĆ

TWÓJ ROZWÓJ
(na podstawie Twojej

osobowości)

TWOJE WYBORY
ZAWODOWE

(na podstawie Twojej
osobowości)

DOSTOSOWYWANIE
STYLU PRACY

(na podstawie Twojej
osobowości)

TWOJE
REFLEKSJE

Wprowadzenie Ten raport opisuje główne wnioski z Twoich odpowiedzi udzielonych online. Ten
raport może okazać się pomocny, gdy myślisz o swoim rozwoju osobistym i
przyszłych wyborach zawodowych.

Wyniki w tym raporcie zostały wygenerowane na podstawie Twoich odpowiedzi na
Kwestionariusz Osobowości (Enhanced), których udzieliłeś/aś w dniu [[ Data]].
Twoje odpowiedzi zostały porównane z z wynikami zróżnicowanej grupy osób,
które wypełniły Criterion Personality Questionnaires (Kwestionariusze
Osobowości) w latach 2015-2020..

Ważne punkty Czytając ten raport, pamiętaj o następujących punktach:

Osobowość nie jest stała - może się zmieniać z czasem, może się zmieniać w
trakcie szkolenia/rozwoju lub po prostu zmieniać się w zależności od sytuacji.
Nie ma żadnych reguł, co jest dobre, a co złe. Wyniki nie mierzą zdolności,
umiejętności, potencjału lub kompetencji. Są one jedynie wskazaniem
preferencji lub typowych stylów zachowania.
Kwestionariusz jest bardzo wiarygodny, ale nie jest niezawodny.
Profil ma na celu wyjaśnienie Twojego postrzegania samego siebie - nie
zapewnia obiektywnego pomiaru.
Aby uzyskać dalszą interpretację profilu badanej osoby, należy zasięgnąć
porady przeszkolonego użytkownika.

ZROZUMIENIE TEGO RAPORTU

TWOJA OSOBOWOŚĆ
Kwestionariusze osobowości służą do pomiaru preferowanych stylów, tendencji emocjonalnych, motywacji i wartości osób
w pracy. Ta część raportu zawiera szczegółowy opis Twojej osobowości na podstawie wypełnionego kwestionariusza.
Pamiętaj, że opiera się na Twojej samoocenie.

Styl interpersonalny

Małomówny/a Pewny/a siebie

Niezmienny/a Przystosowujący/a

Gadatliwy/a Słuchający/a

Wspierający/a Stanowczy/a

Samotnik Towarzyski/a

Akceptujący/a Wpływowy/a

Opisujesz się jako osobę typową pod względem tego, jak pewny/pewna siebie jesteś i jak swobodnie wydajesz się czuć
towarzysko. Stopień, w jakim czujesz się odprężony/odprężona i pewny/pewna siebie podczas spotkań towarzyskich, może się
znacznie różnić w zależności od tego, z kim rozmawiasz.

Opisujesz się jako osobę umiarkowanie zdolną do przystosowania się w porównaniu z innymi ludźmi. Chociaż czasami jesteś
gotowy/gotowa wykazywać elastyczność w swoim podejściu do różnych osób lub okoliczności, chcesz również wykazać pewien
stopień spójności w swoim stylu.

W porównaniu z innymi osobami opisujesz się jako osobę, która ma łagodną preferencje do wyrażania siebie i która jest nieco mniej
cierpliwa, jeśli chodzi o słuchanie. Twoje odpowiedzi sugerują, że czasami czasami łatwiej mówić Ci o swoich opiniach, niż
przyjmować poglądy innych.

Jesteś podobny/podobna do wielu osób w grupie porównawczej, pod względem tego, że czasami stajesz się
stanowczy/stanowcza, chociaż w innych przypadkach preferujesz łagodniejszy styl interpersonalny. W niektórych sytuacjach
grupowych możesz przejąć przewodnictwo, podczas gdy w innych możesz preferować przyjęcie roli wspierającej.

Jesteś nieco szczęśliwszy/szczęśliwsza, pracując w pojedynkę niż z innymi osobami. Twoje odpowiedzi sugerują, że czujesz się
swobodnie w swoim własnym towarzystwie i jesteś nieznacznie mniej towarzyski/towarzyska niż większość innych osób, które
wypełniły kwestionariusz.

Masz tendencję do unikania narzucania swojej opinii innym i czujesz się nieco niekomfortowo w obliczu wyzwań związanych z
przekonywaniem innych do określonego punktu widzenia. Twoje odpowiedzi wskazują, że jesteś nieznacznie mniej
wpływowy/wpływowa niż inne osoby.

TWOJA OSOBOWOŚĆ

Styl myślenia

Intuicyjny/a Racjonalny/a

Konkretny/a Strategiczny/a

Metodyczny/a Twórczy/a

Doraźny/a Wnikliwy/a

Rozważny/a Zdecydowany/a

Masz zrównoważone podejście do rozwiązywania problemów, czasami korzystasz z inspiracji lub osobistych doświadczeń, a
czasami wdrażasz racjonalną analizę przy podejmowaniu decyzji. Czujesz się dość swobodnie zarówno korzystając z intuicji, jak i
naukowej wiedzy, i nie skłaniasz się bardziej ani ku jednemu, ani ku drugiemu.

Opisujesz się jako osobę o dość elastycznym stylu w kwestii, tego jak myślisz o problemach i decyzjach. Masz tendencję do
utrzymywania równowagi w swoim podejściu między szerokimi, teoretycznymi, abstrakcyjnymi rozważaniami a codziennymi,
praktycznymi szczegółami. Twoje odpowiedzi sugerują, że nie masz sztywnego sposobu myślenia o strategicznych lub bardziej
konkretnych aspektach problemów.

Trochę bardziej preferujesz używanie wypróbowanych i przetestowanych metod zamiast tworzenia nowych rozwiązań. Twoja
tendencja do metodyki wskazuje, że czujesz się nieco bardziej komfortowo, pracując zgodnie z jasnymi wytycznymi i jesteś
nieznacznie mniej entuzjastycznie nastawiony/nastawiona do tworzenia kreatywnych/b> nowych pomysłów i rozwiązań.

Twoje odpowiedzi wskazują, że jesteś mniej więcej tak wnikliwy/wnikliwa jak większość innych osób, które wypełniły
kwestionariusz. Opisujesz się jako umiarkowanie sumiennego/sumienną, ale czasami zdarza Ci się iść na skróty.

Twoje odpowiedzi wskazują, że wolisz poświęcać czas na podejmowanie decyzji. Przejawiasz kontemplacyjny styl
podejmowania decyzji. Nie lubisz dokonywać pochopnych osądów i możesz unikać podejmowania decyzji, dopóki nie
rozważysz wszystkich opcji.

TWOJA OSOBOWOŚĆ

Styl emocjonalny

Kontrola zewnętrzna Kontrola wewnętrzna

Wrażliwość Odporny/a

Ostrożny/a Optymistyczny/a

Zachęta Poczucie własnej wartości

Opanowanie Radzenie sobie ze stresem

W strefie komfortu Spokojny/a

Opisujesz się jako osobę, która ma umiarkowane poczucie osobistej kontroli. Twoje odpowiedzi sugerują, że jesteś
typowy/typowa w porównaniu z innymi ludźmi, w zakresie, w jakim próbujesz wpływać na wydarzenia, lub zawierzasz
przypadkowi lub losowi.

Twoje odpowiedzi sugerują, że możesz mieć trudności z byciem odpornym/odporną, gdy reagujesz na niepowodzenia i
surowe traktowanie ze strony innych. Opisujesz się jako wrażliwego/wrażliwą na krytykę i możesz czuć się
zraniony/zraniona bardziej niż inne osoby, gdy otrzymujesz negatywną informcję zwrotną.

Twoje odpowiedzi sugerują, że generalnie spodziewasz się, że sprawy potoczą się źle. W porównaniu z innymi ludźmi, masz
silną tendencję do podkreślania negatywów i byciapesymistycznym/pesymistyczną w wielu sytuacjach.

Zaznaczasz, że od czasu do czasu możesz potrzebować zachęty od innych, aby zbudować zaufanie wobec siebie. Twoje
spadki zaufania wobec siebie i sporadyczne odczucie zwątpienia w siebie mogą oznaczać, że możesz być
samokrytyczny/samokrytyczna wobec swoich własnych możliwości.

Opisujesz się jako osobę, która pracuje najlepiej, gdy jest spokojna i odprężona. Jest prawdopodobne, że będziesz zmagać
się z radzeniem sobie ze stresem podczas pracy pod presją i będziesz miał/miała większe trudności, gdy poziom stresu
wzrośnie.

Opisujesz się jako osobę, która czasami czuje się niespokojna lub zmartwiona. Czasami trudno jest Ci zachować spokój i
oderwać się od codziennych problemów. Możesz czasami czuć się zdenerwowany/zdenerwowana, gdy pracujesz pod
presją, lub gdy Twoja praca wyprowadza Cię ze strefy komfortu.

TWOJA OSOBOWOŚĆ

Motywacja

Proces Dążenie

Obojętny/a Opiekuńczy/a

Autentyczność Pozycja

Granice Przyjaźń

Skupienie Różnorodność

Pragmatyzm Samorozwój

Jesteś dość skoncentrowany/skoncentrowana na osiągnięciach. Jesteś uzasadnienie zmotywowany/zmotywowana do
wykonywania zadań i dążenia do osiągnięcia wyników przy jednoczesnym zachowaniu pewnego stopnia spełnienia z
procesu. Jesteś nieco bardziej skoncentrowany/skoncentrowana na wynikach niż inne osoby.

Opisujesz się jako osobę, która czerpie bardzo małe spełnienia z pracy, która wiąże się z opieką nad innymi. W porównaniu z
innymi często czujesz się sfrustrowany/sfrustrowana ludźmi, którzy potrzebują pomocy, i czujesz, że nie nadajesz się do roli,
która wymaga radzenia sobie z problemami innych.

Twoje odpowiedzi sugerują, że nie interesujesz się pozycją w pracy. Zaznaczasz, że faktyczna głębia i zakres pracy mają dla
Ciebie większą wartość niż pozyzja, jaką ta praca za sobą niesie.

Sposób, w jaki odpowiedziałeś/odpowiedziałaś w kwestionariuszu wskazuje, że w porównaniu z innymi ludźmi
przywiązujesz niewielką wagę do oddzielenia życia osobistego od zawodowego. Możesz unikać bliskich osobistych
przyjaźni ze współpracownikami. Twoja motywacja do poszukiwania możliwości nawiązania nowych relacji w pracy jest na
dość niskim poziomie.

Uznajesz różnorodność i często zmieniające się wymagania na Twoim stanowisku zaumiarkowanie satysfakcjonujące.
Opisujesz się jako typowego/typową pod względem tego, jak bardzo czujesz się zadowolony/zadowolona w pracy, w której
wymagania często się zmieniają.

W porównaniu z innymi ludźmi nie opisujesz się jako osobę, która przywiązuje dużą wagę do samorozwoju. Twoje
odpowiedzi sugerują, że nie potrzebujesz możliwości rozwoju, aby utrzymać motywację. Zaznaczasz, że Twoja satysfakcja
prawdopodobnie będzie pochodzić z wykorzystania Twoich obecnych mocnych stron w celu poprawy swojej wydajności w
pracy.

TWOJA OSOBOWOŚĆ

Dopasowywanie do kultury

Realizm Etyka

Powaga Komizm

Swoboda Porządek

Współpracujący/a Współrywalizacja

Stabilność Zmiana

Niskie nastawienie na zysk Zysk

Twoje odpowiedzi wskazują, że przywiązujesz znacznie mniejszą wagę do etyki w porównaniu z innymi osobami, które
wypełniły kwestionariusz. Uważasz, że czasami zasady powinny być brane pod uwagę wraz z praktycznymi kwestiami i i
możesz czuć się nieco ograniczony/ograniczona, jeśli jest konieczne, abyś działał/działała w bardzo restrykcyjnych
ramach zawodowych.

Twoje odpowiedzi wskazują na to, że nieznacznie wolisz pracować w beztroskim i pogodnym środowisku. Preferujesz
współpracę z osobami, które lubią się śmiać w pracy i widzą komizm nawet w trudnych sytuacjach. Przywiązujesz dość
dużą wagę do kultury biznesowej, która zachęca do zabawy i uważasz, że praca powinna również uwzględniać okazje do
sporadycznego śmiechu i żartów.

Jesteś typowy/typowa w porównaniu z większością ludzi w stopniu, w jakim jesteś zadowolony/zadowolona z pracy w
środowisku i w pracy, w których istnieją jasne granice, kontrole i zasady dotyczące tego, jak powinna zostać wykonana
praca. Możesz czuć się najbardziej komfortowo w pracy i kulturze, która równoważy zasady ze swobodą wykonywania
pracy, w sposób jaki Ci się podoba.

Twoje odpowiedzi sugerują, że wolisz współpracę od współrywalizacji. Czujesz, że rywalizacja może czasami wyrządzić
więcej szkody niż pożytku i możesz czuć się niekomfortowo w wysoce konkurencyjnym środowisku.

Opisujesz się jako osobę, która zdecydowanie preferuje pracę w firmie o kulturze stabilności, która nie zmienia się często. W
porównaniu z innymi, Twoje odpowiedzi sugerują, że cenisz sobie stabilność o wiele bardziej niż innowacyjność i masz silną
tendencję do uważania częstych zmian za przeszkadzające.

W porównaniu z innymi osobami opisujesz się jako osobę, która podziela przekonanie, że w biznesie chodzi o osiąganie
zysku. Jesteś szczęśliwy/szczęśliwa, gdy skupiasz się bardziej na finansowych wskaźnikach wydajności niż na innych
czynnikach i czujesz się komfortowo pracując w komercyjnej, nastawionej na zysk kulturze lub roli.

TWÓJ ROZWÓJ
Na tej stronie Twoje odpowiedzi w kwestionariuszu osobowości zostały wykorzystane do ustalenia priorytetów do 5
kluczowych obszarów, które mogą mieć znaczenie dla Twojego rozwoju osobistego. Te możliwości rozwoju są Ci
przedstawione do rozważenia. Od Ciebie zależy, czy są to obszary, w których chciałbyś/chciałabyś się zmienić lub
rozwinąć.

Kluczowy atrybut Obszar osobowości Możliwości rozwoju

Ostrożny/a Styl emocjonalny Twoje planowanie rozwoju może obejmować
pracę nad Twoim optymizmem, tak abyś
mógł/mogła czuć, że masz moc do patrzenia na
jasną stronę i brania odpowiedzialności za
tworzenie pozytywnych wyników.

Pragmatyzm Motywacja Pomocne może okazać się większe skupienie się
na samorozwoju, zarówno w celu poprawy
własnych wyników, jak i pielęgnowaniu rozwoju
współpracowników.

Obojętny/a Motywacja Możesz czerpać korzyści z osobistej refleksji,
która pomaga Ci doświadczać większego
spełnienia z pracy, wynikającego z opieki nad
innymi. Może to oznaczać pozbycie się frustracji,
tym samym gwarantując więcej czasu osobom
potrzebującym pomocy.

Stabilność Dopasowywanie do kultury Nauka korzystania z szerszego zakresu technik
zarządzania zmianą może Ci pomóc cieszyć się
wyzwaniami związanymi z wprowadzaniem zmian
w stale rozwijającej się organizacji.

Zachęta Styl emocjonalny Możesz czerpać korzyści z rozwoju, który
wzmacnia Twoją samoocenę i pomaga Ci
budować wewnętrzne zaufanie wobec siebie.
Może obejmować przezwyciężanie zwątpienia w
siebie lub poczucia niższości oraz skupienie się na
osobistych wartościach, a nie na samokrytyce.

TWOJE WYBORY ZAWODOWE
Twoje odpowiedzi w kwestionariusz osobowości zostały również wykorzystane do ustalenia priorytetów dla 5
kluczowych obszarów, które mogą mieć znaczenie dla Twoich przyszłych wyborów zawodowych. Wskaźniki na tej
stronie podkreślają wybory zawodowe, które są dobrze dopasowane do Twoich preferencji i te, które są mniej zgodne
z Twoją osobowością.

Kluczowy atrybut
Możesz rozwijać się w obszarze, w
którym:

Być może będziesz musiał/a pracować
ciężej, aby utrzymać wydajność w
obszarze, w którym:

Ostrożny/a Musisz być krytyczny/a w swoim podejściu.
Twój styl może najlepiej pasować do
środowisk, w których ważne jest
przewidywanie potencjalnych problemów,
które mogą wystąpić, zamiast oczekiwać,
że wszystko pójdzie dobrze.

Wymaga się od Ciebie pozytywnego i
optymistycznego nastawienia. Gdzie warto
mieć wiarę w przyszłości, a mniej konieczne
jest dla Ciebie przewidywanie negatywnych
skutków.

Pragmatyzm Wymaga się od Ciebie wzięcia
odpowiedzialności za decyzje angażujące
Cię we własny rozwój. Twoim głównym
priorytetem jest kontynuowanie Twoich
projektów, zaleca Ci się dodatkowe
szkolenia, ale nie są one dla Ciebie
niezbędne.

Oczekuje się, że na podstawie
otrzymywanych informacji zwrotnych na
temat Twoich mocnych stron i potrzeb
rozwojowych będziesz wdrażał je w zycie.
Ponadto, powinieneś/powinnaś raczej
poprawiać swoją wydajność poprzez
działania samorozwojowe, niż po prostu
kontynuować pracę, czerpiąc korzyści z tych
mocnych stron, które już posiadasz.

Obojętny/a W Twojej roli nie musisz poświęcać znacznej
ilości czasu na opiekę nad innymi. Zamiast
tego możesz skoncentrować się na
aspektach swojej pracy, które są dla Ciebie
bardziej satysfakcjonujące, tj. na osiąganiu
wyników biznesowych.

Musisz spędzać czas pomagając innym w
ich problemach. Gdzie jesteś osobiście
odpowiedzialny/a za dobro innych i jesteś
główną osobą kontaktową w rozwiązywaniu
problemów i rozwiewaniu obaw ludzi.

Stabilność Charakter Twojej pracy jest bardzo stabilny
i musisz przestrzegać sprawnie
funkcjonującego systemu pracy. Rzadko
będziesz doświadczać niepokojów lub
poważnych zmian w swojej pracy.

Musisz pracować w kulturze częstych zmian
i być zmuszanym/ą do stosowania się do
nowych sposobów wykonywania zadań.
Gdzie musisz dostosowywać się do zmian
wprowadzanych przez innych i gdzie nie
możesz się zatrzymać i cieszyć się okresami
względnego spokoju i stabilności.

Zachęta Jesteś zachęcany/a Cię do poświęcenia
czasu na projekty lub zadania, które
pomogą Ci zbudować pewność siebie i jest
bardzo mało prawdopodobne, że
znajdziesz się w centrum uwagi bez czasu
na przygotowanie się.

Potrzebujesz bardzo silnego poczucia
pewności siebie i wiary w siebie. Przez cały
czas musisz wykazywać kuloodporną
pewność siebie. Role dla Ciebie to te, które
zmuszają Cię do podejmowania nowych
wyzwań przy niewielkim lub żadnym
przygotowaniu, praktyce lub wsparciu.

DOSTOSOWYWANIE STYLU PRACY
Do pewnego stopnia wszyscy możemy dostosować nasze style zachowania, aby sprostać wymaganiom różnych ról i
różnych sytuacji. Na tej stronie raportu Twoje odpowiedzi w kwestionariuszu osobowości zostały wykorzystane do
ustalenia priorytetów dla 3 kluczowych obszarów, w których możesz czasami chcieć zmieniać lub modyfikować
swoje sposoby pracy.

Te porady i wskazówki mogą posłużyć Twojej refleksji. To Ty decydujesz, czy przydadzą Ci się one w miarę rozwoju
Twojej pracy i kariery.

Kluczowy atrybut Porady i wskazówki

Ostrożny/a Masz tendencję do bycia bardziej ostrożnym/ą niż inni i wolisz przewidywać
problemy, zamiast mieć nadzieję, że wszystko pójdzie dobrze. Zastanów się, jak
ten styl może wpłynąć na zarządzanie projektami, powodzenie wyników oraz na
ludzi, z którymi pracujesz. Czy zdarzają się przypadki, kiedy niepotrzebnie
spodziewałeś/łaś się najgorszego? Postaraj się opracować strategie, które
pozwolą Ci czuć się bardziej pozytywnie odnośnie przyszłych zadań. Zrównoważ
swoje poczucie realizmu z optymizmem, aby czuć, że masz moc do zmiany
wyniku. Zwróć uwagę na to, kiedy wszystko dobrze się układa i co zrobiłeś/aś,
aby zapewnić pomyślne wyniki. Uzyskaj informacje zwrotne od
współpracowników na temat swojego stylu i bądź otwarty/a na wprowadzanie
zmian, aby usprawnić wspólną pracę.

Pragmatyzm Masz tendencję do nadawania priorytetu wykonywaniu pracy, a nie spędzaniu
czasu na samorozwoju. Staraj się jednak pozostać otwartym/ą na możliwości
doskonalenia swoich wyników i opierania się na swoich obecnych mocnych
stronach poprzez działania rozwojowe. Zastanów się nad spisaniem wszelkich
zachowań lub umiejętności, które obecnie skutecznie przejawiasz. Czy są jakieś
obszary, w których czujesz, że masz mocne strony? Zapisz wszelkie zachowania
lub umiejętności, których Twoim zdaniem nie przejawiasz. Zastanów się, które z
nich najbardziej chciałbyś/chciałabyś rozwinąć. Zwróć się o informację zwrotną
na temat Twoich wyników, aby zbudować swoją samoświadomość i
zidentyfikować obszary rozwoju. Poproś o wskazówki te osób, które Twoim
zdaniem dobrze sobie radzą w Twoich obszarach rozwoju.

Obojętny/a Jest mniej prawdopodobne, że będziesz czerpać satysfakcję z pracy, w której
pełnisz role wielce opiekuńcze i masz skłonność do przekonania, że ludzie
powinni dbać sami o siebie. Pamiętaj, aby zrównoważyć decyzje z
uwzględnieniem ich wpływu na innych. Ogranicz wymagania dotyczące Twojego
czasu i energii, planując czas na rozmowę z innymi odnośnie ich problemów.
Poświęć trochę czasu na zrozumienie własnego stylu interakcji z innymi. Czy
jesteś dowcipny/a, pewny/a siebie czy nieśmiały/a? Czy jesteś krytyczny/a,
przystępny/a czy entuzjastyczny/a? Kiedy już się zastanowisz, rozważ, jak
możesz poszerzyć swój repertuar zachowań i zwróć się o informację zwrotną do
swoich współpracowników.

TWOJE REFLEKSJE

Po przeczytaniu osobistego raportu z opiniami możesz chcieć uchwycić swoje własne przemyślenia w poniższych
obszarach.

Kluczowe mocne strony

Uważam, że moje kluczowe mocne strony to:

Kluczowa mocna strona Kiedy i gdzie możesz wykorzystać tę silną stronę?

Rozwój osobisty

Uważam, że moje priorytety rozwoju osobistego to:

Priorytet rozwoju Kiedy i jak możesz pracować nad danym priorytetem rozwoju?
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Bartosz Test
Data ukończenia: 06.06.2022

Z raportu tego mogą skorzystać:
Bartosz, dla celów samoświadomości i rozwoju osobistego.

Ten raport opisuje:
Kluczowe wnioski z Twoich odpowiedzi udzieloncyh online. Raport obejmuje:

INDYWIDUALNA INFORMACJA ZWROTNA
Kwestionariusz Osobowości (Enhanced)

TWOJA
OSOBOWOŚĆ

TWÓJ ROZWÓJ
(na podstawie Twojej

osobowości)

TWOJE WYBORY
ZAWODOWE

(na podstawie Twojej
osobowości)

DOSTOSOWYWANIE
STYLU PRACY

(na podstawie Twojej
osobowości)

TWOJE
REFLEKSJE

Wprowadzenie Ten raport opisuje główne wnioski z Twoich odpowiedzi udzielonych online. Ten
raport może okazać się pomocny, gdy myślisz o swoim rozwoju osobistym i
przyszłych wyborach zawodowych.

Wyniki w tym raporcie zostały wygenerowane na podstawie Twoich odpowiedzi na
Kwestionariusz Osobowości (Enhanced), których udzieliłeś/aś w dniu [[ Data]].
Twoje odpowiedzi zostały porównane z z wynikami zróżnicowanej grupy osób,
które wypełniły Criterion Personality Questionnaires (Kwestionariusze
Osobowości) w latach 2015-2020..

Ważne punkty Czytając ten raport, pamiętaj o następujących punktach:

Osobowość nie jest stała - może się zmieniać z czasem, może się zmieniać w
trakcie szkolenia/rozwoju lub po prostu zmieniać się w zależności od sytuacji.
Nie ma żadnych reguł, co jest dobre, a co złe. Wyniki nie mierzą zdolności,
umiejętności, potencjału lub kompetencji. Są one jedynie wskazaniem
preferencji lub typowych stylów zachowania.
Kwestionariusz jest bardzo wiarygodny, ale nie jest niezawodny.
Profil ma na celu wyjaśnienie Twojego postrzegania samego siebie - nie
zapewnia obiektywnego pomiaru.
Aby uzyskać dalszą interpretację profilu badanej osoby, należy zasięgnąć
porady przeszkolonego użytkownika.

ZROZUMIENIE TEGO RAPORTU

TWOJA OSOBOWOŚĆ
Kwestionariusze osobowości służą do pomiaru preferowanych stylów, tendencji emocjonalnych, motywacji i wartości osób
w pracy. Ta część raportu zawiera szczegółowy opis Twojej osobowości na podstawie wypełnionego kwestionariusza.
Pamiętaj, że opiera się na Twojej samoocenie.

Styl interpersonalny

Małomówny/a Pewny/a siebie

Niezmienny/a Przystosowujący/a

Gadatliwy/a Słuchający/a

Wspierający/a Stanowczy/a

Samotnik Towarzyski/a

Akceptujący/a Wpływowy/a

Opisujesz się jako osobę typową pod względem tego, jak pewny/pewna siebie jesteś i jak swobodnie wydajesz się czuć
towarzysko. Stopień, w jakim czujesz się odprężony/odprężona i pewny/pewna siebie podczas spotkań towarzyskich, może się
znacznie różnić w zależności od tego, z kim rozmawiasz.

Opisujesz się jako osobę umiarkowanie zdolną do przystosowania się w porównaniu z innymi ludźmi. Chociaż czasami jesteś
gotowy/gotowa wykazywać elastyczność w swoim podejściu do różnych osób lub okoliczności, chcesz również wykazać pewien
stopień spójności w swoim stylu.

W porównaniu z innymi osobami opisujesz się jako osobę, która ma łagodną preferencje do wyrażania siebie i która jest nieco mniej
cierpliwa, jeśli chodzi o słuchanie. Twoje odpowiedzi sugerują, że czasami czasami łatwiej mówić Ci o swoich opiniach, niż
przyjmować poglądy innych.

Jesteś podobny/podobna do wielu osób w grupie porównawczej, pod względem tego, że czasami stajesz się
stanowczy/stanowcza, chociaż w innych przypadkach preferujesz łagodniejszy styl interpersonalny. W niektórych sytuacjach
grupowych możesz przejąć przewodnictwo, podczas gdy w innych możesz preferować przyjęcie roli wspierającej.

Jesteś nieco szczęśliwszy/szczęśliwsza, pracując w pojedynkę niż z innymi osobami. Twoje odpowiedzi sugerują, że czujesz się
swobodnie w swoim własnym towarzystwie i jesteś nieznacznie mniej towarzyski/towarzyska niż większość innych osób, które
wypełniły kwestionariusz.

Masz tendencję do unikania narzucania swojej opinii innym i czujesz się nieco niekomfortowo w obliczu wyzwań związanych z
przekonywaniem innych do określonego punktu widzenia. Twoje odpowiedzi wskazują, że jesteś nieznacznie mniej
wpływowy/wpływowa niż inne osoby.

TWOJA OSOBOWOŚĆ

Styl myślenia

Intuicyjny/a Racjonalny/a

Konkretny/a Strategiczny/a

Metodyczny/a Twórczy/a

Doraźny/a Wnikliwy/a

Rozważny/a Zdecydowany/a

Masz zrównoważone podejście do rozwiązywania problemów, czasami korzystasz z inspiracji lub osobistych doświadczeń, a
czasami wdrażasz racjonalną analizę przy podejmowaniu decyzji. Czujesz się dość swobodnie zarówno korzystając z intuicji, jak i
naukowej wiedzy, i nie skłaniasz się bardziej ani ku jednemu, ani ku drugiemu.

Opisujesz się jako osobę o dość elastycznym stylu w kwestii, tego jak myślisz o problemach i decyzjach. Masz tendencję do
utrzymywania równowagi w swoim podejściu między szerokimi, teoretycznymi, abstrakcyjnymi rozważaniami a codziennymi,
praktycznymi szczegółami. Twoje odpowiedzi sugerują, że nie masz sztywnego sposobu myślenia o strategicznych lub bardziej
konkretnych aspektach problemów.

Trochę bardziej preferujesz używanie wypróbowanych i przetestowanych metod zamiast tworzenia nowych rozwiązań. Twoja
tendencja do metodyki wskazuje, że czujesz się nieco bardziej komfortowo, pracując zgodnie z jasnymi wytycznymi i jesteś
nieznacznie mniej entuzjastycznie nastawiony/nastawiona do tworzenia kreatywnych/b> nowych pomysłów i rozwiązań.

Twoje odpowiedzi wskazują, że jesteś mniej więcej tak wnikliwy/wnikliwa jak większość innych osób, które wypełniły
kwestionariusz. Opisujesz się jako umiarkowanie sumiennego/sumienną, ale czasami zdarza Ci się iść na skróty.

Twoje odpowiedzi wskazują, że wolisz poświęcać czas na podejmowanie decyzji. Przejawiasz kontemplacyjny styl
podejmowania decyzji. Nie lubisz dokonywać pochopnych osądów i możesz unikać podejmowania decyzji, dopóki nie
rozważysz wszystkich opcji.

TWOJA OSOBOWOŚĆ

Styl emocjonalny

Kontrola zewnętrzna Kontrola wewnętrzna

Wrażliwość Odporny/a

Ostrożny/a Optymistyczny/a

Zachęta Poczucie własnej wartości

Opanowanie Radzenie sobie ze stresem

W strefie komfortu Spokojny/a

Opisujesz się jako osobę, która ma umiarkowane poczucie osobistej kontroli. Twoje odpowiedzi sugerują, że jesteś
typowy/typowa w porównaniu z innymi ludźmi, w zakresie, w jakim próbujesz wpływać na wydarzenia, lub zawierzasz
przypadkowi lub losowi.

Twoje odpowiedzi sugerują, że możesz mieć trudności z byciem odpornym/odporną, gdy reagujesz na niepowodzenia i
surowe traktowanie ze strony innych. Opisujesz się jako wrażliwego/wrażliwą na krytykę i możesz czuć się
zraniony/zraniona bardziej niż inne osoby, gdy otrzymujesz negatywną informcję zwrotną.

Twoje odpowiedzi sugerują, że generalnie spodziewasz się, że sprawy potoczą się źle. W porównaniu z innymi ludźmi, masz
silną tendencję do podkreślania negatywów i byciapesymistycznym/pesymistyczną w wielu sytuacjach.

Zaznaczasz, że od czasu do czasu możesz potrzebować zachęty od innych, aby zbudować zaufanie wobec siebie. Twoje
spadki zaufania wobec siebie i sporadyczne odczucie zwątpienia w siebie mogą oznaczać, że możesz być
samokrytyczny/samokrytyczna wobec swoich własnych możliwości.

Opisujesz się jako osobę, która pracuje najlepiej, gdy jest spokojna i odprężona. Jest prawdopodobne, że będziesz zmagać
się z radzeniem sobie ze stresem podczas pracy pod presją i będziesz miał/miała większe trudności, gdy poziom stresu
wzrośnie.

Opisujesz się jako osobę, która czasami czuje się niespokojna lub zmartwiona. Czasami trudno jest Ci zachować spokój i
oderwać się od codziennych problemów. Możesz czasami czuć się zdenerwowany/zdenerwowana, gdy pracujesz pod
presją, lub gdy Twoja praca wyprowadza Cię ze strefy komfortu.

TWOJA OSOBOWOŚĆ

Motywacja

Proces Dążenie

Obojętny/a Opiekuńczy/a

Autentyczność Pozycja

Granice Przyjaźń

Skupienie Różnorodność

Pragmatyzm Samorozwój

Jesteś dość skoncentrowany/skoncentrowana na osiągnięciach. Jesteś uzasadnienie zmotywowany/zmotywowana do
wykonywania zadań i dążenia do osiągnięcia wyników przy jednoczesnym zachowaniu pewnego stopnia spełnienia z
procesu. Jesteś nieco bardziej skoncentrowany/skoncentrowana na wynikach niż inne osoby.

Opisujesz się jako osobę, która czerpie bardzo małe spełnienia z pracy, która wiąże się z opieką nad innymi. W porównaniu z
innymi często czujesz się sfrustrowany/sfrustrowana ludźmi, którzy potrzebują pomocy, i czujesz, że nie nadajesz się do roli,
która wymaga radzenia sobie z problemami innych.

Twoje odpowiedzi sugerują, że nie interesujesz się pozycją w pracy. Zaznaczasz, że faktyczna głębia i zakres pracy mają dla
Ciebie większą wartość niż pozyzja, jaką ta praca za sobą niesie.

Sposób, w jaki odpowiedziałeś/odpowiedziałaś w kwestionariuszu wskazuje, że w porównaniu z innymi ludźmi
przywiązujesz niewielką wagę do oddzielenia życia osobistego od zawodowego. Możesz unikać bliskich osobistych
przyjaźni ze współpracownikami. Twoja motywacja do poszukiwania możliwości nawiązania nowych relacji w pracy jest na
dość niskim poziomie.

Uznajesz różnorodność i często zmieniające się wymagania na Twoim stanowisku zaumiarkowanie satysfakcjonujące.
Opisujesz się jako typowego/typową pod względem tego, jak bardzo czujesz się zadowolony/zadowolona w pracy, w której
wymagania często się zmieniają.

W porównaniu z innymi ludźmi nie opisujesz się jako osobę, która przywiązuje dużą wagę do samorozwoju. Twoje
odpowiedzi sugerują, że nie potrzebujesz możliwości rozwoju, aby utrzymać motywację. Zaznaczasz, że Twoja satysfakcja
prawdopodobnie będzie pochodzić z wykorzystania Twoich obecnych mocnych stron w celu poprawy swojej wydajności w
pracy.

TWOJA OSOBOWOŚĆ

Dopasowywanie do kultury

Realizm Etyka

Powaga Komizm

Swoboda Porządek

Współpracujący/a Współrywalizacja

Stabilność Zmiana

Niskie nastawienie na zysk Zysk

Twoje odpowiedzi wskazują, że przywiązujesz znacznie mniejszą wagę do etyki w porównaniu z innymi osobami, które
wypełniły kwestionariusz. Uważasz, że czasami zasady powinny być brane pod uwagę wraz z praktycznymi kwestiami i i
możesz czuć się nieco ograniczony/ograniczona, jeśli jest konieczne, abyś działał/działała w bardzo restrykcyjnych
ramach zawodowych.

Twoje odpowiedzi wskazują na to, że nieznacznie wolisz pracować w beztroskim i pogodnym środowisku. Preferujesz
współpracę z osobami, które lubią się śmiać w pracy i widzą komizm nawet w trudnych sytuacjach. Przywiązujesz dość
dużą wagę do kultury biznesowej, która zachęca do zabawy i uważasz, że praca powinna również uwzględniać okazje do
sporadycznego śmiechu i żartów.

Jesteś typowy/typowa w porównaniu z większością ludzi w stopniu, w jakim jesteś zadowolony/zadowolona z pracy w
środowisku i w pracy, w których istnieją jasne granice, kontrole i zasady dotyczące tego, jak powinna zostać wykonana
praca. Możesz czuć się najbardziej komfortowo w pracy i kulturze, która równoważy zasady ze swobodą wykonywania
pracy, w sposób jaki Ci się podoba.

Twoje odpowiedzi sugerują, że wolisz współpracę od współrywalizacji. Czujesz, że rywalizacja może czasami wyrządzić
więcej szkody niż pożytku i możesz czuć się niekomfortowo w wysoce konkurencyjnym środowisku.

Opisujesz się jako osobę, która zdecydowanie preferuje pracę w firmie o kulturze stabilności, która nie zmienia się często. W
porównaniu z innymi, Twoje odpowiedzi sugerują, że cenisz sobie stabilność o wiele bardziej niż innowacyjność i masz silną
tendencję do uważania częstych zmian za przeszkadzające.

W porównaniu z innymi osobami opisujesz się jako osobę, która podziela przekonanie, że w biznesie chodzi o osiąganie
zysku. Jesteś szczęśliwy/szczęśliwa, gdy skupiasz się bardziej na finansowych wskaźnikach wydajności niż na innych
czynnikach i czujesz się komfortowo pracując w komercyjnej, nastawionej na zysk kulturze lub roli.

TWÓJ ROZWÓJ
Na tej stronie Twoje odpowiedzi w kwestionariuszu osobowości zostały wykorzystane do ustalenia priorytetów do 5
kluczowych obszarów, które mogą mieć znaczenie dla Twojego rozwoju osobistego. Te możliwości rozwoju są Ci
przedstawione do rozważenia. Od Ciebie zależy, czy są to obszary, w których chciałbyś/chciałabyś się zmienić lub
rozwinąć.

Kluczowy atrybut Obszar osobowości Możliwości rozwoju

Ostrożny/a Styl emocjonalny Twoje planowanie rozwoju może obejmować
pracę nad Twoim optymizmem, tak abyś
mógł/mogła czuć, że masz moc do patrzenia na
jasną stronę i brania odpowiedzialności za
tworzenie pozytywnych wyników.

Pragmatyzm Motywacja Pomocne może okazać się większe skupienie się
na samorozwoju, zarówno w celu poprawy
własnych wyników, jak i pielęgnowaniu rozwoju
współpracowników.

Obojętny/a Motywacja Możesz czerpać korzyści z osobistej refleksji,
która pomaga Ci doświadczać większego
spełnienia z pracy, wynikającego z opieki nad
innymi. Może to oznaczać pozbycie się frustracji,
tym samym gwarantując więcej czasu osobom
potrzebującym pomocy.

Stabilność Dopasowywanie do kultury Nauka korzystania z szerszego zakresu technik
zarządzania zmianą może Ci pomóc cieszyć się
wyzwaniami związanymi z wprowadzaniem zmian
w stale rozwijającej się organizacji.

Zachęta Styl emocjonalny Możesz czerpać korzyści z rozwoju, który
wzmacnia Twoją samoocenę i pomaga Ci
budować wewnętrzne zaufanie wobec siebie.
Może obejmować przezwyciężanie zwątpienia w
siebie lub poczucia niższości oraz skupienie się na
osobistych wartościach, a nie na samokrytyce.

TWOJE WYBORY ZAWODOWE
Twoje odpowiedzi w kwestionariusz osobowości zostały również wykorzystane do ustalenia priorytetów dla 5
kluczowych obszarów, które mogą mieć znaczenie dla Twoich przyszłych wyborów zawodowych. Wskaźniki na tej
stronie podkreślają wybory zawodowe, które są dobrze dopasowane do Twoich preferencji i te, które są mniej zgodne
z Twoją osobowością.

Kluczowy atrybut
Możesz rozwijać się w obszarze, w
którym:

Być może będziesz musiał/a pracować
ciężej, aby utrzymać wydajność w
obszarze, w którym:

Ostrożny/a Musisz być krytyczny/a w swoim podejściu.
Twój styl może najlepiej pasować do
środowisk, w których ważne jest
przewidywanie potencjalnych problemów,
które mogą wystąpić, zamiast oczekiwać,
że wszystko pójdzie dobrze.

Wymaga się od Ciebie pozytywnego i
optymistycznego nastawienia. Gdzie warto
mieć wiarę w przyszłości, a mniej konieczne
jest dla Ciebie przewidywanie negatywnych
skutków.

Pragmatyzm Wymaga się od Ciebie wzięcia
odpowiedzialności za decyzje angażujące
Cię we własny rozwój. Twoim głównym
priorytetem jest kontynuowanie Twoich
projektów, zaleca Ci się dodatkowe
szkolenia, ale nie są one dla Ciebie
niezbędne.

Oczekuje się, że na podstawie
otrzymywanych informacji zwrotnych na
temat Twoich mocnych stron i potrzeb
rozwojowych będziesz wdrażał je w zycie.
Ponadto, powinieneś/powinnaś raczej
poprawiać swoją wydajność poprzez
działania samorozwojowe, niż po prostu
kontynuować pracę, czerpiąc korzyści z tych
mocnych stron, które już posiadasz.

Obojętny/a W Twojej roli nie musisz poświęcać znacznej
ilości czasu na opiekę nad innymi. Zamiast
tego możesz skoncentrować się na
aspektach swojej pracy, które są dla Ciebie
bardziej satysfakcjonujące, tj. na osiąganiu
wyników biznesowych.

Musisz spędzać czas pomagając innym w
ich problemach. Gdzie jesteś osobiście
odpowiedzialny/a za dobro innych i jesteś
główną osobą kontaktową w rozwiązywaniu
problemów i rozwiewaniu obaw ludzi.

Stabilność Charakter Twojej pracy jest bardzo stabilny
i musisz przestrzegać sprawnie
funkcjonującego systemu pracy. Rzadko
będziesz doświadczać niepokojów lub
poważnych zmian w swojej pracy.

Musisz pracować w kulturze częstych zmian
i być zmuszanym/ą do stosowania się do
nowych sposobów wykonywania zadań.
Gdzie musisz dostosowywać się do zmian
wprowadzanych przez innych i gdzie nie
możesz się zatrzymać i cieszyć się okresami
względnego spokoju i stabilności.

Zachęta Jesteś zachęcany/a Cię do poświęcenia
czasu na projekty lub zadania, które
pomogą Ci zbudować pewność siebie i jest
bardzo mało prawdopodobne, że
znajdziesz się w centrum uwagi bez czasu
na przygotowanie się.

Potrzebujesz bardzo silnego poczucia
pewności siebie i wiary w siebie. Przez cały
czas musisz wykazywać kuloodporną
pewność siebie. Role dla Ciebie to te, które
zmuszają Cię do podejmowania nowych
wyzwań przy niewielkim lub żadnym
przygotowaniu, praktyce lub wsparciu.

DOSTOSOWYWANIE STYLU PRACY
Do pewnego stopnia wszyscy możemy dostosować nasze style zachowania, aby sprostać wymaganiom różnych ról i
różnych sytuacji. Na tej stronie raportu Twoje odpowiedzi w kwestionariuszu osobowości zostały wykorzystane do
ustalenia priorytetów dla 3 kluczowych obszarów, w których możesz czasami chcieć zmieniać lub modyfikować
swoje sposoby pracy.

Te porady i wskazówki mogą posłużyć Twojej refleksji. To Ty decydujesz, czy przydadzą Ci się one w miarę rozwoju
Twojej pracy i kariery.

Kluczowy atrybut Porady i wskazówki

Ostrożny/a Masz tendencję do bycia bardziej ostrożnym/ą niż inni i wolisz przewidywać
problemy, zamiast mieć nadzieję, że wszystko pójdzie dobrze. Zastanów się, jak
ten styl może wpłynąć na zarządzanie projektami, powodzenie wyników oraz na
ludzi, z którymi pracujesz. Czy zdarzają się przypadki, kiedy niepotrzebnie
spodziewałeś/łaś się najgorszego? Postaraj się opracować strategie, które
pozwolą Ci czuć się bardziej pozytywnie odnośnie przyszłych zadań. Zrównoważ
swoje poczucie realizmu z optymizmem, aby czuć, że masz moc do zmiany
wyniku. Zwróć uwagę na to, kiedy wszystko dobrze się układa i co zrobiłeś/aś,
aby zapewnić pomyślne wyniki. Uzyskaj informacje zwrotne od
współpracowników na temat swojego stylu i bądź otwarty/a na wprowadzanie
zmian, aby usprawnić wspólną pracę.

Pragmatyzm Masz tendencję do nadawania priorytetu wykonywaniu pracy, a nie spędzaniu
czasu na samorozwoju. Staraj się jednak pozostać otwartym/ą na możliwości
doskonalenia swoich wyników i opierania się na swoich obecnych mocnych
stronach poprzez działania rozwojowe. Zastanów się nad spisaniem wszelkich
zachowań lub umiejętności, które obecnie skutecznie przejawiasz. Czy są jakieś
obszary, w których czujesz, że masz mocne strony? Zapisz wszelkie zachowania
lub umiejętności, których Twoim zdaniem nie przejawiasz. Zastanów się, które z
nich najbardziej chciałbyś/chciałabyś rozwinąć. Zwróć się o informację zwrotną
na temat Twoich wyników, aby zbudować swoją samoświadomość i
zidentyfikować obszary rozwoju. Poproś o wskazówki te osób, które Twoim
zdaniem dobrze sobie radzą w Twoich obszarach rozwoju.

Obojętny/a Jest mniej prawdopodobne, że będziesz czerpać satysfakcję z pracy, w której
pełnisz role wielce opiekuńcze i masz skłonność do przekonania, że ludzie
powinni dbać sami o siebie. Pamiętaj, aby zrównoważyć decyzje z
uwzględnieniem ich wpływu na innych. Ogranicz wymagania dotyczące Twojego
czasu i energii, planując czas na rozmowę z innymi odnośnie ich problemów.
Poświęć trochę czasu na zrozumienie własnego stylu interakcji z innymi. Czy
jesteś dowcipny/a, pewny/a siebie czy nieśmiały/a? Czy jesteś krytyczny/a,
przystępny/a czy entuzjastyczny/a? Kiedy już się zastanowisz, rozważ, jak
możesz poszerzyć swój repertuar zachowań i zwróć się o informację zwrotną do
swoich współpracowników.

TWOJE REFLEKSJE

Po przeczytaniu osobistego raportu z opiniami możesz chcieć uchwycić swoje własne przemyślenia w poniższych
obszarach.

Kluczowe mocne strony

Uważam, że moje kluczowe mocne strony to:

Kluczowa mocna strona Kiedy i gdzie możesz wykorzystać tę silną stronę?

Rozwój osobisty

Uważam, że moje priorytety rozwoju osobistego to:

Priorytet rozwoju Kiedy i jak możesz pracować nad danym priorytetem rozwoju?
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Bartosz Test
Data ukończenia: 06.06.2022

Z raportu tego mogą skorzystać:
Bartosz, dla celów samoświadomości i rozwoju osobistego.

Ten raport opisuje:
Kluczowe wnioski z Twoich odpowiedzi udzieloncyh online. Raport obejmuje:

INDYWIDUALNA INFORMACJA ZWROTNA
Kwestionariusz Osobowości (Enhanced)

TWOJA
OSOBOWOŚĆ

TWÓJ ROZWÓJ
(na podstawie Twojej

osobowości)

TWOJE WYBORY
ZAWODOWE

(na podstawie Twojej
osobowości)

DOSTOSOWYWANIE
STYLU PRACY

(na podstawie Twojej
osobowości)

TWOJE
REFLEKSJE

Wprowadzenie Ten raport opisuje główne wnioski z Twoich odpowiedzi udzielonych online. Ten
raport może okazać się pomocny, gdy myślisz o swoim rozwoju osobistym i
przyszłych wyborach zawodowych.

Wyniki w tym raporcie zostały wygenerowane na podstawie Twoich odpowiedzi na
Kwestionariusz Osobowości (Enhanced), których udzieliłeś/aś w dniu [[ Data]].
Twoje odpowiedzi zostały porównane z z wynikami zróżnicowanej grupy osób,
które wypełniły Criterion Personality Questionnaires (Kwestionariusze
Osobowości) w latach 2015-2020..

Ważne punkty Czytając ten raport, pamiętaj o następujących punktach:

Osobowość nie jest stała - może się zmieniać z czasem, może się zmieniać w
trakcie szkolenia/rozwoju lub po prostu zmieniać się w zależności od sytuacji.
Nie ma żadnych reguł, co jest dobre, a co złe. Wyniki nie mierzą zdolności,
umiejętności, potencjału lub kompetencji. Są one jedynie wskazaniem
preferencji lub typowych stylów zachowania.
Kwestionariusz jest bardzo wiarygodny, ale nie jest niezawodny.
Profil ma na celu wyjaśnienie Twojego postrzegania samego siebie - nie
zapewnia obiektywnego pomiaru.
Aby uzyskać dalszą interpretację profilu badanej osoby, należy zasięgnąć
porady przeszkolonego użytkownika.

ZROZUMIENIE TEGO RAPORTU

TWOJA OSOBOWOŚĆ
Kwestionariusze osobowości służą do pomiaru preferowanych stylów, tendencji emocjonalnych, motywacji i wartości osób
w pracy. Ta część raportu zawiera szczegółowy opis Twojej osobowości na podstawie wypełnionego kwestionariusza.
Pamiętaj, że opiera się na Twojej samoocenie.

Styl interpersonalny

Małomówny/a Pewny/a siebie

Niezmienny/a Przystosowujący/a

Gadatliwy/a Słuchający/a

Wspierający/a Stanowczy/a

Samotnik Towarzyski/a

Akceptujący/a Wpływowy/a

Opisujesz się jako osobę typową pod względem tego, jak pewny/pewna siebie jesteś i jak swobodnie wydajesz się czuć
towarzysko. Stopień, w jakim czujesz się odprężony/odprężona i pewny/pewna siebie podczas spotkań towarzyskich, może się
znacznie różnić w zależności od tego, z kim rozmawiasz.

Opisujesz się jako osobę umiarkowanie zdolną do przystosowania się w porównaniu z innymi ludźmi. Chociaż czasami jesteś
gotowy/gotowa wykazywać elastyczność w swoim podejściu do różnych osób lub okoliczności, chcesz również wykazać pewien
stopień spójności w swoim stylu.

W porównaniu z innymi osobami opisujesz się jako osobę, która ma łagodną preferencje do wyrażania siebie i która jest nieco mniej
cierpliwa, jeśli chodzi o słuchanie. Twoje odpowiedzi sugerują, że czasami czasami łatwiej mówić Ci o swoich opiniach, niż
przyjmować poglądy innych.

Jesteś podobny/podobna do wielu osób w grupie porównawczej, pod względem tego, że czasami stajesz się
stanowczy/stanowcza, chociaż w innych przypadkach preferujesz łagodniejszy styl interpersonalny. W niektórych sytuacjach
grupowych możesz przejąć przewodnictwo, podczas gdy w innych możesz preferować przyjęcie roli wspierającej.

Jesteś nieco szczęśliwszy/szczęśliwsza, pracując w pojedynkę niż z innymi osobami. Twoje odpowiedzi sugerują, że czujesz się
swobodnie w swoim własnym towarzystwie i jesteś nieznacznie mniej towarzyski/towarzyska niż większość innych osób, które
wypełniły kwestionariusz.

Masz tendencję do unikania narzucania swojej opinii innym i czujesz się nieco niekomfortowo w obliczu wyzwań związanych z
przekonywaniem innych do określonego punktu widzenia. Twoje odpowiedzi wskazują, że jesteś nieznacznie mniej
wpływowy/wpływowa niż inne osoby.

TWOJA OSOBOWOŚĆ

Styl myślenia

Intuicyjny/a Racjonalny/a

Konkretny/a Strategiczny/a

Metodyczny/a Twórczy/a

Doraźny/a Wnikliwy/a

Rozważny/a Zdecydowany/a

Masz zrównoważone podejście do rozwiązywania problemów, czasami korzystasz z inspiracji lub osobistych doświadczeń, a
czasami wdrażasz racjonalną analizę przy podejmowaniu decyzji. Czujesz się dość swobodnie zarówno korzystając z intuicji, jak i
naukowej wiedzy, i nie skłaniasz się bardziej ani ku jednemu, ani ku drugiemu.

Opisujesz się jako osobę o dość elastycznym stylu w kwestii, tego jak myślisz o problemach i decyzjach. Masz tendencję do
utrzymywania równowagi w swoim podejściu między szerokimi, teoretycznymi, abstrakcyjnymi rozważaniami a codziennymi,
praktycznymi szczegółami. Twoje odpowiedzi sugerują, że nie masz sztywnego sposobu myślenia o strategicznych lub bardziej
konkretnych aspektach problemów.

Trochę bardziej preferujesz używanie wypróbowanych i przetestowanych metod zamiast tworzenia nowych rozwiązań. Twoja
tendencja do metodyki wskazuje, że czujesz się nieco bardziej komfortowo, pracując zgodnie z jasnymi wytycznymi i jesteś
nieznacznie mniej entuzjastycznie nastawiony/nastawiona do tworzenia kreatywnych/b> nowych pomysłów i rozwiązań.

Twoje odpowiedzi wskazują, że jesteś mniej więcej tak wnikliwy/wnikliwa jak większość innych osób, które wypełniły
kwestionariusz. Opisujesz się jako umiarkowanie sumiennego/sumienną, ale czasami zdarza Ci się iść na skróty.

Twoje odpowiedzi wskazują, że wolisz poświęcać czas na podejmowanie decyzji. Przejawiasz kontemplacyjny styl
podejmowania decyzji. Nie lubisz dokonywać pochopnych osądów i możesz unikać podejmowania decyzji, dopóki nie
rozważysz wszystkich opcji.

TWOJA OSOBOWOŚĆ

Styl emocjonalny

Kontrola zewnętrzna Kontrola wewnętrzna

Wrażliwość Odporny/a

Ostrożny/a Optymistyczny/a

Zachęta Poczucie własnej wartości

Opanowanie Radzenie sobie ze stresem

W strefie komfortu Spokojny/a

Opisujesz się jako osobę, która ma umiarkowane poczucie osobistej kontroli. Twoje odpowiedzi sugerują, że jesteś
typowy/typowa w porównaniu z innymi ludźmi, w zakresie, w jakim próbujesz wpływać na wydarzenia, lub zawierzasz
przypadkowi lub losowi.

Twoje odpowiedzi sugerują, że możesz mieć trudności z byciem odpornym/odporną, gdy reagujesz na niepowodzenia i
surowe traktowanie ze strony innych. Opisujesz się jako wrażliwego/wrażliwą na krytykę i możesz czuć się
zraniony/zraniona bardziej niż inne osoby, gdy otrzymujesz negatywną informcję zwrotną.

Twoje odpowiedzi sugerują, że generalnie spodziewasz się, że sprawy potoczą się źle. W porównaniu z innymi ludźmi, masz
silną tendencję do podkreślania negatywów i byciapesymistycznym/pesymistyczną w wielu sytuacjach.

Zaznaczasz, że od czasu do czasu możesz potrzebować zachęty od innych, aby zbudować zaufanie wobec siebie. Twoje
spadki zaufania wobec siebie i sporadyczne odczucie zwątpienia w siebie mogą oznaczać, że możesz być
samokrytyczny/samokrytyczna wobec swoich własnych możliwości.

Opisujesz się jako osobę, która pracuje najlepiej, gdy jest spokojna i odprężona. Jest prawdopodobne, że będziesz zmagać
się z radzeniem sobie ze stresem podczas pracy pod presją i będziesz miał/miała większe trudności, gdy poziom stresu
wzrośnie.

Opisujesz się jako osobę, która czasami czuje się niespokojna lub zmartwiona. Czasami trudno jest Ci zachować spokój i
oderwać się od codziennych problemów. Możesz czasami czuć się zdenerwowany/zdenerwowana, gdy pracujesz pod
presją, lub gdy Twoja praca wyprowadza Cię ze strefy komfortu.

TWOJA OSOBOWOŚĆ

Motywacja

Proces Dążenie

Obojętny/a Opiekuńczy/a

Autentyczność Pozycja

Granice Przyjaźń

Skupienie Różnorodność

Pragmatyzm Samorozwój

Jesteś dość skoncentrowany/skoncentrowana na osiągnięciach. Jesteś uzasadnienie zmotywowany/zmotywowana do
wykonywania zadań i dążenia do osiągnięcia wyników przy jednoczesnym zachowaniu pewnego stopnia spełnienia z
procesu. Jesteś nieco bardziej skoncentrowany/skoncentrowana na wynikach niż inne osoby.

Opisujesz się jako osobę, która czerpie bardzo małe spełnienia z pracy, która wiąże się z opieką nad innymi. W porównaniu z
innymi często czujesz się sfrustrowany/sfrustrowana ludźmi, którzy potrzebują pomocy, i czujesz, że nie nadajesz się do roli,
która wymaga radzenia sobie z problemami innych.

Twoje odpowiedzi sugerują, że nie interesujesz się pozycją w pracy. Zaznaczasz, że faktyczna głębia i zakres pracy mają dla
Ciebie większą wartość niż pozyzja, jaką ta praca za sobą niesie.

Sposób, w jaki odpowiedziałeś/odpowiedziałaś w kwestionariuszu wskazuje, że w porównaniu z innymi ludźmi
przywiązujesz niewielką wagę do oddzielenia życia osobistego od zawodowego. Możesz unikać bliskich osobistych
przyjaźni ze współpracownikami. Twoja motywacja do poszukiwania możliwości nawiązania nowych relacji w pracy jest na
dość niskim poziomie.

Uznajesz różnorodność i często zmieniające się wymagania na Twoim stanowisku zaumiarkowanie satysfakcjonujące.
Opisujesz się jako typowego/typową pod względem tego, jak bardzo czujesz się zadowolony/zadowolona w pracy, w której
wymagania często się zmieniają.

W porównaniu z innymi ludźmi nie opisujesz się jako osobę, która przywiązuje dużą wagę do samorozwoju. Twoje
odpowiedzi sugerują, że nie potrzebujesz możliwości rozwoju, aby utrzymać motywację. Zaznaczasz, że Twoja satysfakcja
prawdopodobnie będzie pochodzić z wykorzystania Twoich obecnych mocnych stron w celu poprawy swojej wydajności w
pracy.

TWOJA OSOBOWOŚĆ

Dopasowywanie do kultury

Realizm Etyka

Powaga Komizm

Swoboda Porządek

Współpracujący/a Współrywalizacja

Stabilność Zmiana

Niskie nastawienie na zysk Zysk

Twoje odpowiedzi wskazują, że przywiązujesz znacznie mniejszą wagę do etyki w porównaniu z innymi osobami, które
wypełniły kwestionariusz. Uważasz, że czasami zasady powinny być brane pod uwagę wraz z praktycznymi kwestiami i i
możesz czuć się nieco ograniczony/ograniczona, jeśli jest konieczne, abyś działał/działała w bardzo restrykcyjnych
ramach zawodowych.

Twoje odpowiedzi wskazują na to, że nieznacznie wolisz pracować w beztroskim i pogodnym środowisku. Preferujesz
współpracę z osobami, które lubią się śmiać w pracy i widzą komizm nawet w trudnych sytuacjach. Przywiązujesz dość
dużą wagę do kultury biznesowej, która zachęca do zabawy i uważasz, że praca powinna również uwzględniać okazje do
sporadycznego śmiechu i żartów.

Jesteś typowy/typowa w porównaniu z większością ludzi w stopniu, w jakim jesteś zadowolony/zadowolona z pracy w
środowisku i w pracy, w których istnieją jasne granice, kontrole i zasady dotyczące tego, jak powinna zostać wykonana
praca. Możesz czuć się najbardziej komfortowo w pracy i kulturze, która równoważy zasady ze swobodą wykonywania
pracy, w sposób jaki Ci się podoba.

Twoje odpowiedzi sugerują, że wolisz współpracę od współrywalizacji. Czujesz, że rywalizacja może czasami wyrządzić
więcej szkody niż pożytku i możesz czuć się niekomfortowo w wysoce konkurencyjnym środowisku.

Opisujesz się jako osobę, która zdecydowanie preferuje pracę w firmie o kulturze stabilności, która nie zmienia się często. W
porównaniu z innymi, Twoje odpowiedzi sugerują, że cenisz sobie stabilność o wiele bardziej niż innowacyjność i masz silną
tendencję do uważania częstych zmian za przeszkadzające.

W porównaniu z innymi osobami opisujesz się jako osobę, która podziela przekonanie, że w biznesie chodzi o osiąganie
zysku. Jesteś szczęśliwy/szczęśliwa, gdy skupiasz się bardziej na finansowych wskaźnikach wydajności niż na innych
czynnikach i czujesz się komfortowo pracując w komercyjnej, nastawionej na zysk kulturze lub roli.

TWÓJ ROZWÓJ
Na tej stronie Twoje odpowiedzi w kwestionariuszu osobowości zostały wykorzystane do ustalenia priorytetów do 5
kluczowych obszarów, które mogą mieć znaczenie dla Twojego rozwoju osobistego. Te możliwości rozwoju są Ci
przedstawione do rozważenia. Od Ciebie zależy, czy są to obszary, w których chciałbyś/chciałabyś się zmienić lub
rozwinąć.

Kluczowy atrybut Obszar osobowości Możliwości rozwoju

Ostrożny/a Styl emocjonalny Twoje planowanie rozwoju może obejmować
pracę nad Twoim optymizmem, tak abyś
mógł/mogła czuć, że masz moc do patrzenia na
jasną stronę i brania odpowiedzialności za
tworzenie pozytywnych wyników.

Pragmatyzm Motywacja Pomocne może okazać się większe skupienie się
na samorozwoju, zarówno w celu poprawy
własnych wyników, jak i pielęgnowaniu rozwoju
współpracowników.

Obojętny/a Motywacja Możesz czerpać korzyści z osobistej refleksji,
która pomaga Ci doświadczać większego
spełnienia z pracy, wynikającego z opieki nad
innymi. Może to oznaczać pozbycie się frustracji,
tym samym gwarantując więcej czasu osobom
potrzebującym pomocy.

Stabilność Dopasowywanie do kultury Nauka korzystania z szerszego zakresu technik
zarządzania zmianą może Ci pomóc cieszyć się
wyzwaniami związanymi z wprowadzaniem zmian
w stale rozwijającej się organizacji.

Zachęta Styl emocjonalny Możesz czerpać korzyści z rozwoju, który
wzmacnia Twoją samoocenę i pomaga Ci
budować wewnętrzne zaufanie wobec siebie.
Może obejmować przezwyciężanie zwątpienia w
siebie lub poczucia niższości oraz skupienie się na
osobistych wartościach, a nie na samokrytyce.

TWOJE WYBORY ZAWODOWE
Twoje odpowiedzi w kwestionariusz osobowości zostały również wykorzystane do ustalenia priorytetów dla 5
kluczowych obszarów, które mogą mieć znaczenie dla Twoich przyszłych wyborów zawodowych. Wskaźniki na tej
stronie podkreślają wybory zawodowe, które są dobrze dopasowane do Twoich preferencji i te, które są mniej zgodne
z Twoją osobowością.

Kluczowy atrybut
Możesz rozwijać się w obszarze, w
którym:

Być może będziesz musiał/a pracować
ciężej, aby utrzymać wydajność w
obszarze, w którym:

Ostrożny/a Musisz być krytyczny/a w swoim podejściu.
Twój styl może najlepiej pasować do
środowisk, w których ważne jest
przewidywanie potencjalnych problemów,
które mogą wystąpić, zamiast oczekiwać,
że wszystko pójdzie dobrze.

Wymaga się od Ciebie pozytywnego i
optymistycznego nastawienia. Gdzie warto
mieć wiarę w przyszłości, a mniej konieczne
jest dla Ciebie przewidywanie negatywnych
skutków.

Pragmatyzm Wymaga się od Ciebie wzięcia
odpowiedzialności za decyzje angażujące
Cię we własny rozwój. Twoim głównym
priorytetem jest kontynuowanie Twoich
projektów, zaleca Ci się dodatkowe
szkolenia, ale nie są one dla Ciebie
niezbędne.

Oczekuje się, że na podstawie
otrzymywanych informacji zwrotnych na
temat Twoich mocnych stron i potrzeb
rozwojowych będziesz wdrażał je w zycie.
Ponadto, powinieneś/powinnaś raczej
poprawiać swoją wydajność poprzez
działania samorozwojowe, niż po prostu
kontynuować pracę, czerpiąc korzyści z tych
mocnych stron, które już posiadasz.

Obojętny/a W Twojej roli nie musisz poświęcać znacznej
ilości czasu na opiekę nad innymi. Zamiast
tego możesz skoncentrować się na
aspektach swojej pracy, które są dla Ciebie
bardziej satysfakcjonujące, tj. na osiąganiu
wyników biznesowych.

Musisz spędzać czas pomagając innym w
ich problemach. Gdzie jesteś osobiście
odpowiedzialny/a za dobro innych i jesteś
główną osobą kontaktową w rozwiązywaniu
problemów i rozwiewaniu obaw ludzi.

Stabilność Charakter Twojej pracy jest bardzo stabilny
i musisz przestrzegać sprawnie
funkcjonującego systemu pracy. Rzadko
będziesz doświadczać niepokojów lub
poważnych zmian w swojej pracy.

Musisz pracować w kulturze częstych zmian
i być zmuszanym/ą do stosowania się do
nowych sposobów wykonywania zadań.
Gdzie musisz dostosowywać się do zmian
wprowadzanych przez innych i gdzie nie
możesz się zatrzymać i cieszyć się okresami
względnego spokoju i stabilności.

Zachęta Jesteś zachęcany/a Cię do poświęcenia
czasu na projekty lub zadania, które
pomogą Ci zbudować pewność siebie i jest
bardzo mało prawdopodobne, że
znajdziesz się w centrum uwagi bez czasu
na przygotowanie się.

Potrzebujesz bardzo silnego poczucia
pewności siebie i wiary w siebie. Przez cały
czas musisz wykazywać kuloodporną
pewność siebie. Role dla Ciebie to te, które
zmuszają Cię do podejmowania nowych
wyzwań przy niewielkim lub żadnym
przygotowaniu, praktyce lub wsparciu.

DOSTOSOWYWANIE STYLU PRACY
Do pewnego stopnia wszyscy możemy dostosować nasze style zachowania, aby sprostać wymaganiom różnych ról i
różnych sytuacji. Na tej stronie raportu Twoje odpowiedzi w kwestionariuszu osobowości zostały wykorzystane do
ustalenia priorytetów dla 3 kluczowych obszarów, w których możesz czasami chcieć zmieniać lub modyfikować
swoje sposoby pracy.

Te porady i wskazówki mogą posłużyć Twojej refleksji. To Ty decydujesz, czy przydadzą Ci się one w miarę rozwoju
Twojej pracy i kariery.

Kluczowy atrybut Porady i wskazówki

Ostrożny/a Masz tendencję do bycia bardziej ostrożnym/ą niż inni i wolisz przewidywać
problemy, zamiast mieć nadzieję, że wszystko pójdzie dobrze. Zastanów się, jak
ten styl może wpłynąć na zarządzanie projektami, powodzenie wyników oraz na
ludzi, z którymi pracujesz. Czy zdarzają się przypadki, kiedy niepotrzebnie
spodziewałeś/łaś się najgorszego? Postaraj się opracować strategie, które
pozwolą Ci czuć się bardziej pozytywnie odnośnie przyszłych zadań. Zrównoważ
swoje poczucie realizmu z optymizmem, aby czuć, że masz moc do zmiany
wyniku. Zwróć uwagę na to, kiedy wszystko dobrze się układa i co zrobiłeś/aś,
aby zapewnić pomyślne wyniki. Uzyskaj informacje zwrotne od
współpracowników na temat swojego stylu i bądź otwarty/a na wprowadzanie
zmian, aby usprawnić wspólną pracę.

Pragmatyzm Masz tendencję do nadawania priorytetu wykonywaniu pracy, a nie spędzaniu
czasu na samorozwoju. Staraj się jednak pozostać otwartym/ą na możliwości
doskonalenia swoich wyników i opierania się na swoich obecnych mocnych
stronach poprzez działania rozwojowe. Zastanów się nad spisaniem wszelkich
zachowań lub umiejętności, które obecnie skutecznie przejawiasz. Czy są jakieś
obszary, w których czujesz, że masz mocne strony? Zapisz wszelkie zachowania
lub umiejętności, których Twoim zdaniem nie przejawiasz. Zastanów się, które z
nich najbardziej chciałbyś/chciałabyś rozwinąć. Zwróć się o informację zwrotną
na temat Twoich wyników, aby zbudować swoją samoświadomość i
zidentyfikować obszary rozwoju. Poproś o wskazówki te osób, które Twoim
zdaniem dobrze sobie radzą w Twoich obszarach rozwoju.

Obojętny/a Jest mniej prawdopodobne, że będziesz czerpać satysfakcję z pracy, w której
pełnisz role wielce opiekuńcze i masz skłonność do przekonania, że ludzie
powinni dbać sami o siebie. Pamiętaj, aby zrównoważyć decyzje z
uwzględnieniem ich wpływu na innych. Ogranicz wymagania dotyczące Twojego
czasu i energii, planując czas na rozmowę z innymi odnośnie ich problemów.
Poświęć trochę czasu na zrozumienie własnego stylu interakcji z innymi. Czy
jesteś dowcipny/a, pewny/a siebie czy nieśmiały/a? Czy jesteś krytyczny/a,
przystępny/a czy entuzjastyczny/a? Kiedy już się zastanowisz, rozważ, jak
możesz poszerzyć swój repertuar zachowań i zwróć się o informację zwrotną do
swoich współpracowników.

TWOJE REFLEKSJE

Po przeczytaniu osobistego raportu z opiniami możesz chcieć uchwycić swoje własne przemyślenia w poniższych
obszarach.

Kluczowe mocne strony

Uważam, że moje kluczowe mocne strony to:

Kluczowa mocna strona Kiedy i gdzie możesz wykorzystać tę silną stronę?

Rozwój osobisty

Uważam, że moje priorytety rozwoju osobistego to:

Priorytet rozwoju Kiedy i jak możesz pracować nad danym priorytetem rozwoju?
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