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 Wzrost
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Zarówno kompetencje ogólne, jak

Działania

i szczegółowe/specyficzne są cechami

Weryfikacja profilu kompetencji pra-

osobowymi, które można zmieniać

Geneza projektu

i modyfikować, np. poprzez szkolenia.

Opracowanie

Mogą one osiągać różne poziomy

s y s t e m u
p o m i a r u
talentów

u różnych osób, a tym samym
u pracowników .

W

czasie

dynamicznego

gospodarczego

i

dużej

Opracowanie wytycznych jak

rozwoju

liczby

s t r a t e g ię

w

o

oparciu

wyniki

firmy
pomiaru

pracownika

Przygotowanie krajowych wersji

cech przedsiębiorcy,

systemu

które pozwalają mu

zarządzania

talentami

(w językach narodowych)

nie tylko przetrwać,

Obecnie nowym wyzwaniem jest nie

ale także rozwijać się

tylko

i odnieść sukces.

zarządzanie

kompetencjami,

ale także zarządzanie talentami.
Talent stał się kluczowym czynnikiem

w ramach kilku dziedzin nauk społecznych:

rozwoju firm oraz poszczególnych

psychologii, zarządzania, socjologii prawa,

regionów.

a także teorii organizacji.

w oparciu o zdolność do szybkiej

przedmiotem

Regiony

Wymiana i dostosowanie programów
szkoleń, materiałów szkoleniowych
(służących poprawie kompetencji

badań

są

b u d o w ać

talentów I wykorzystać potencjał

firm

działających na rynku, istotne jest wskazanie

Kompetencje

cownika

rozwijają

się

mobilizacji najlepszych osób, zasobów

miękkich) skierowanych do nowych
organizacji i nowych krajów

Zorganizowanie szkoleń z zakresu
metodologii

i

zastosowania

narzędzia służącego do pomiaru

i możliwości wymaganych przy prze-

talentu skierowane do partnerów
projektu oraz do organizacji

firmą można określić jako te cechy, które

kształcaniu

zewnętrznych

sprzyjają skutecznemu zarządzaniu małymi

pomysły biznesowe oraz produkty

Kompetencje

związane

z

i średnimi przedsiębiorstwami.

zarządzaniem

innowacji

w

nowe

Testowanie systemu pomiaru

komercyjne. Cechy i ambicje są siłą

talentów

oraz

napędzającą przyszłość.

szkoleniowych
partnera projektu

m a t e r i ałó w

przez

każdego

