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Bevezető

A felmérés célja, hogy a cég menedzserei számára személyes visszajelzést adjon vezetői
kompetenciáival kapcsolatosan. Ez egy vezetői fejlesztési eszköz, amelyhez az egyén önértékelést
végez, valamint a felettese, beosztottai és/vagy munkatársai értékelik a megadott kompetenciáit. A
360°-ról szóló riport segítségével az értékelt személy láthatja és átgondolhatja, hogyan látják mások
a kompetenciáit az önértékeléssel összehasonlítva. Mit látnak mások az adott személy erősségeinek,
és milyen kompetenciákban fejlődhet még tovább. Érdemes a személy további egyéni fejlesztésére
használni, nem pedig teljesítményértékelésre (PDR).
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Válaszok összegzése
A következő csoportokat és egyéneket kérték fel az értékelésben való részvételre. A
Kijelölt értékelők számába nem tartoznak bele azok az egyének, akik nem kívántak
részt venni, vagy akiket az adminisztrátor kizárt az értékelésből.

Válaszadói csoport Kijelölt Válaszolt Válaszadási arány

Munkatárs 4 4 98%

Vezető 1 1 92%

Önmaga 1 1 100%

Beosztott 4 4 83%

ÖSSZESEN 10 10 92%
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Felméréshez használt skála

Skála szint Skála érték

Nem tudom -

Soha 1

Majdnem soha 2

Ritkán 3

Gyakran 4

Nagyon gyakran 5

Szinte mindig 6

Mindig 7
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Módszer

A felmérést az értékelt személy, a közvetlen felettese és 5 beosztottja vagy olyan munkatársa
töltötte ki, akik folyamatosan munkakapcsolatban álltak az adott személlyel, és személyes
visszajelzést tudtak adni a megfigyelhető CODES viselkedésével kapcsolatban.

Emellett minden visszajelzést adó személyt megkértek arra, hogy írja le az adott személy erősségeit,
valamint azokat a területeket, amelyeket szerinte az adott személy továbbfejleszthet. A visszajelzést
adó személyeknek konkrét példákat kellett adniuk szituációkra, a megfigyelt viselkedésre és a rájuk
gyakorolt hatására, hogy a visszajelzést kapó fél pozitív módon felhasználhassa ezt a visszajelzést,
lássa, hogyan látják mások a viselkedését, érezze az elismerést és meg tudja tervezni a fejlődéséhez
szükséges lépéseket.

A visszajelzést adókat arra kérték, hogy konkrét, őszinte, pozitívan megfogalmazott és
TISZTELETTELJES szóbeli visszajelzést adjanak.

A munkatársaktól kapott összes értékelés ANONIM volt, hacsak nem döntött úgy a visszajelzést adó
személy, hogy a két nyílt kérdésre (erősségek, fejlesztési területek) személyes és az aláírásával
ellátott visszajelzést ad. A felettestől kapott numerikus értékelés pedig természeténél fogva nem
lehet anonim (ugyanis minden visszajelzést kapó személynek csak egy közvetlen felettese van).

A jelentés eredményeit érdemes az igazgatóknak/vezetőknek és feletteseiknek a fejlesztési
párbeszédek valamint a fejlesztési tervekre való felkészülés, azok végrehajtása és nyomon követése
során felhasználniuk.
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Kompetencia profil

Mutatószámok táblázata

Index Önértékelés

Ügyfélorientáció 111% 

Felelősségvállalás 102% 

Konfliktuskezelés 113% 

Megújulás 120% 

Hatékonyság 112% 

Döntéshozatal 111% 
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Ezen a diagramon az ön- és az összes értékelő által adott pontszámokat látod. A kék vonal az önértékelést, a
piros vonal pedig a 360 fokos értékelést jelzi. A szürke sáv mutatja az értékelési tartományt: minél szélesebb
a tartomány, annál nagyobb a szóródás a válaszok között. Sárga pont jelöli, ahol egy pontnál nagyobb az
eltérés az értékelések között, a piros rombusz pedig megmutatja, hol volt nagy a szórás a válaszok között.

Ön- és 360 fokos értékelés összehasonlítása

Önértékelés 360 fokos értékelés

Ügyfélorientáció

Felelősségvállalás

Konfliktuskezelés

Megújulás

Hatékonyság

Döntéshozatal
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http://demo.360hrtools.com/
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Ez a felmérés egyedileg készült, így az eredményeidet vezetőtársaid eredményeivel tudjuk összehasonlítani.

A diagram megmutatja számodra, hogy a 360 fokos értékelésed hogyan viszonyul a többi vezetőtársad
eredményéhez (mint referenciacsoporthoz,) A piros jelölés a Te értékelésedet mutatja, a zöld pedig a
felmérésben résztvevő vezetők  átlagát. A szürke sáv az értékelési tartományról ad visszajelzést: az összes
vezető értékelése a két végpont között helyezkedett el.

A referenciacsoport és a 360 fokos értékelés
összehasonlítása

Gabor Virt

Referencia csoport értékelési tartománya Referencia csoport átlaga
360 fokos értékelés átlaga Kvartilis

Ügyfélorientáció

Felelősségvállalás

Konfliktuskezelés

Megújulás

Hatékonyság

Döntéshozatal

1 2 3 4 5 6 7 360
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Itt a 360 fokos értékelés összetevőit egyenként láthatod: önértékelésed mellett külön ábrázoltuk vezetőd,
kollégáid és beosztottaid értékelésének átlagát. Érdemes megfigyelned, hogy mely kompetenciák esetében
látható nagy eltérés a különböző csoportok értékelésében – melyek azok a területek, ahol a különböző
célcsoportok különbözőképpen vélekednek rólad. A továbbiakban külön-külön is megmutatjuk az értékelő
csoportok eredményeit.

Az értékelések összehasonlítása különböző szervezeti
szinteken

Önértékelés Vezetői értékelés Munkatárs értékelés
Beosztott értékelés

Ügyfélorientáció

Felelősségvállalás

Konfliktuskezelés

Megújulás

Hatékonyság

Döntéshozatal
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Ön- és a vezetők értékelésének összehasonlítása
Gabor Virt

360 fokos értékelés értékelési tartománya Önértékelés
Vezetői értékelés 1 pontnál nagyobb eltérés

Ügyfélorientáció

Felelősségvállalás

Konfliktuskezelés

Megújulás

Hatékonyság

Döntéshozatal

1 2 3 4 5 6 7

Ön- és a munkatársak értékelésének összehasonlítása
Gabor Virt

360 fokos értékelés értékelési tartománya Önértékelés
Munkatárs értékelés 1 pontnál nagyobb eltérés Nagy szórás

Ügyfélorientáció

Felelősségvállalás

Konfliktuskezelés

Megújulás

Hatékonyság

Döntéshozatal

1 2 3 4 5 6 7

All rights reserved,
360HRTools.com 9



Ön- és a beosztottak értékelésének összehasonlítása
Gabor Virt

360 fokos értékelés értékelési tartománya Önértékelés
Beosztott értékelés 1 pontnál nagyobb eltérés Nagy szórás

Ügyfélorientáció

Felelősségvállalás

Konfliktuskezelés

Megújulás

Hatékonyság

Döntéshozatal

1 2 3 4 5 6 7
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Részletes eredmények

Átlagok kompetenciánként

Önmaga Vezető Munkatárs Beosztott

Ügyfélorientáció 4.80 5.20 5.60 4.80

Az ügyfél igényeihez alakítja a
munkafolyamatot. 4.00 5.00 5.25 3.75

Kreatív megközelítéssel keres új
szolgáltatásokat az ügyfél számára. 5.00 4.00 6.00 4.75

Arra törekszik, hogy az ügyfél kérései időben
teljesítve legyenek. 5.00 5.00 5.50 5.00

Biztosítja, hogy a munkája tökéletes és
minőségi legyen. 5.00 6.00 5.75 5.00

Törekszik arra, hogy javaslataival és
munkájával felülmúlja az ügyfél elvárásait. 5.00 6.00 5.50 5.50
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Önmaga Vezető Munkatárs Beosztott

Felelősségvállalás 3.80 3.20 5.15 4.95

Az ügyfél igényeihez alakítja a
munkafolyamatot. 5.00 2.00 5.25 4.75

Kreatív megközelítéssel keres új
szolgáltatásokat az ügyfél számára. 4.00 3.00 6.00 5.00

Arra törekszik, hogy az ügyfél kérései időben
teljesítve legyenek. 3.00 4.00 5.00 5.00

Biztosítja, hogy a munkája tökéletes és
minőségi legyen. 4.00 3.00 5.00 5.00

Törekszik arra, hogy javaslataival és
munkájával felülmúlja az ügyfél elvárásait. 3.00 4.00 4.50 5.00

Önmaga Vezető Munkatárs Beosztott

Konfliktuskezelés 5.75 5.75 5.56 6.00

Magas színvonalon vezeti a beosztottait, még
ha kompromisszumra kényszerül is. 5.00 6.00 5.25 5.75

Jól viseli a stresszes helyzeteket, nem ideges,
nem feszült. 6.00 5.00 6.25 6.75

Felelősséget vállal az okozott problémákért
mások vádolása helyett. 6.00 6.00 5.25 6.00

Követi a saját kezdeményezéseit, alakadás
esetén segít. 6.00 6.00 5.50 5.33
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Önmaga Vezető Munkatárs Beosztott

Megújulás 6.50 6.75 5.81 5.67

Egyet nem értését és konfliktusait személyes
támadások nélkül fejezi ki, oldja meg. 7.00 7.00 6.00 5.00

Megfelelő figyelmet fordít a többiek
véleményére. 6.00 6.00 6.00 5.33

Lehetőséget biztosít a többieknek kifejezni
nemtetszésüket, közölni nézeteiket. 6.00 7.00 5.75 6.33

Támadás és fölényeskedés nélkül ad választ a
kérdésekre. 7.00 7.00 5.50 6.00

Önmaga Vezető Munkatárs Beosztott

Hatékonyság 6.25 5.50 5.69 6.08

Felhívja a figyelmet az alkalmas
lehetőségekre. 6.00 6.00 6.00 5.67

Kétségbe vonja a jelenlegi üzleti praktikákat
az új, nominatív megoldások érdekében. 6.00 5.00 5.75 6.00

Új megközelítéseket és technológiákat keres
a felmerülő akadályok legyőzésének
érdekében.

6.00 6.00 5.00 6.33

Szívesen próbálja ki az újításokat, akkor is, ha
nem a saját ötletei képezik azok alapját. 7.00 5.00 6.00 6.33
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Önmaga Vezető Munkatárs Beosztott

Döntéshozatal 6.00 6.00 5.63 5.83

A munkáját pontosan végzi, ügyel a
részletekre. 6.00 6.00 5.50 6.33

Munkaterv szerint dolgozik, így leterhelése
kiegyenlített. 7.00 6.00 5.75 6.00

Képes felismeri a feladatok fontossági
sorrendjét és aszerint dolgozni. 5.00 6.00 5.50 5.67

Nem vesztegeti az idejét. 6.00 6.00 5.75 5.33
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Az 5 legerősebbnek értékelt kompetencia

A legerősebb kompetenciaértékek az önértékelést kivéve az összes értékelés átlagából vannak
kiszámítva.

Kompetencia Állítás Érték

Konfliktuskezelés Jól viseli a stresszes helyzeteket, nem ideges, nem feszült. 6.33

Megújulás Lehetőséget biztosít a többieknek kifejezni nemtetszésüket, közölni
nézeteiket. 6.13

Hatékonyság Szívesen próbálja ki az újításokat, akkor is, ha nem a saját ötletei
képezik azok alapját. 6.00

Megújulás Támadás és fölényeskedés nélkül ad választ a kérdésekre. 5.88

Hatékonyság Felhívja a figyelmet az alkalmas lehetőségekre. 5.88
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Az 5 leggyengébbnek értékelt kompetencia

A leggyengébb kompetenciaértékek az önértékelést kivéve az összes értékelés átlagából vannak
kiszámítva.

Kompetencia Állítás Érték

Ügyfélorientáció Az ügyfél igényeihez alakítja a munkafolyamatot. 4.56

Felelősségvállalás Az ügyfél igényeihez alakítja a munkafolyamatot. 4.67

Felelősségvállalás Törekszik arra, hogy javaslataival és munkájával felülmúlja az
ügyfél elvárásait. 4.67

Felelősségvállalás Biztosítja, hogy a munkája tökéletes és minőségi legyen. 4.78

Felelősségvállalás Arra törekszik, hogy az ügyfél kérései időben teljesítve legyenek. 4.89
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Szöveges válaszok

Mik a vezető erősségei?

Humorral tudja kezelni a feszültségeket.

gyors gondolkodású és hatékony.

Nagyon laza, jó vele lenni.

Hihetetlen sebességgel tud váltani

Hihetetlen jó vezető, mindig lelkes, energikus.

Gyorsan dönt.

Mik azok, amiket fejleszthetne még?

Néha ragaszkodik elavult technológiákhoz.

Akikkel nincs jóban, azoknak nagyon nehéz vele dolgozniuk.

Néha mintha nem lenne jelen, csak magában pörög.

Gyakran elfelejt dolgokat, amiket elvállalt.

Néha bántó, ahogy elviccel komoly dolgokat.

Bevonás.
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