РЪКОВОДСТВО КЪМ ИНСТРУМЕНТА ЗА ДИАГНОЗА InnoKenn

Инструментът за диагноза InnoKenn дава възможност да се прецени
иновационната способност на фирмата. Той обхваща редица типични признаци
на една иновативна фирма. Тези признаци се представят под формата на
твърдение. След това се задава въпрос до каква степен и с какво качество са
налични тези признаци, респ. дали те въобще съществуват.

Оценена област
Като първа стъпка моля установете областта или отдела, на които искате
основно да се позовете при Вашата оценка, доколкото това е възможно: цялата
фирма, или една област, или един отдел? Това трябва да бъде отбелязано тук.
Анкетирането се извършва за ___________________________________________.

Скала за оценка
Оценката се извършва според петстепенна скала.
Съвпада
винаги

Най-често
съвпада

Съвпада
отчасти

Съвпада
рядко

Никога не
съвпада

Не мога да
отговоря

Съвпада винаги: оценка 1 – твърдението съвпада за всички области или лица.
Най-често съвпада: оценка 2 – твърдението съвпада за почти всички области или
лица.
Съвпада отчасти: оценка 3 – твърдението съвпада само за частични области /
частично за лица.
Съвпада рядко: оценка 4 – твърдението съвпада само за малко области или лица.
Никога не съвпада: оценка 5 – твърдението не съвпада за никоя област или лице.

Оценка 1 е най-добрата оценка, а оценка 5 е най-лошата. Моля, използвайте “Не
мога да отговоря” ако липсват познания за оценката.

Пример: нашата фирма инвестира достатъчно в обучение и преквалификация:

Съвпада
винаги
□

Най-често
съвпада
٧

Съвпада
отчасти
□

Съвпада
рядко
□

Никога не
съвпада
□

Не мога да
отговоря
□

Отговор: Най-често съвпада: има се предвид, че в почти всички отдели на
фирмата ще бъдат изразходени достатъчно бюджетни средства за обучение и
преквалификация за почти всички служители и почти всички образователни
степени и дейности.

Указания за оценка:
→ Вашият личен опит за връзката на фирмата с иновации е важен
→ Моля, извършете оценка на актуалното състояние
→ Моля, оценете твърденията открито и честно
→ Няма правилни или грешни отговори
→ Моля, отбележете само един отговор
→ Използвайте “Не мога да отговоря” ако нямате познания по темата
→ Ще Ви са необходими около 20 минути за попълване
→ Формулярът за диагностика е еднакъв за всички анкетирани
→ резултатите се обобщават по групи и се определя средната тенденция.

