Индикатори по изпълнението (2010-2014):
www.competencemap.bg

ОБХВАТ:

ПРИЛОЖНО ЗНАНИЕ:

20 пилотни сектора и 10 региона

Методически разработки

-

262 предприятия

Оценители на компетенции

- 450

7 висши училища

Обучени по КК специалисти

- 2100

+ професионални гимназии,

Обучения на работното място

- 650

организации и институции

Консултации на работното място

СЪДЪРЖАНИЕ:
Секторни модели

- 20

Описани длъжности

- 485

и 1026 близки длъжности
1359 компетенции, 37 736
поведенчески индикатори
Онлайн обучения
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- 25

19

- 1000

ПУБЛИЧНОСТ:
Посещения на инф. портал

- 290 000

Изтегляния на публикациите -

12 822

Абонати на ел. бюлетин

-

3 718

Регистрирани потребители

- 5 689
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Инструменти за оценка – 4 781
www.competencemap.bg

Мениджърски компетенции
Социални компетенции
Удовлетвореност и мотивация
Емоционална интелигентност
Бизнес процеси
Екипна ефективност

1229
627
449
391
391
386

Тест за оценка на търговски компетенции - ВАЛИДИРАНЕ 2014

268

Разрешаване на проблеми и вземане на решение - ВАЛИДИРАНЕ 2014

250

Тест за оценка на компетенции за управление на конфликти - ВАЛИДИРАНЕ 2014

246

Тест за оценка на компетенции за управление на промяна в организацията ВАЛИДИРАНЕ 2014
Тест за оценка на търговски компетенции

217
158

Разрешаване на проблеми и вземане на решение

81

Тест за оценка на компетенции за управление на конфликти

63

Тест за оценка на компетенции за управление на промяна в организацията

25

Самооценки: 487
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Е-обучения – 1 271
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Използване на MyCompetence – базово ниво
Ефективно управление на екипи
Подбор на персонал
Въведение в управление на продажбите
Дигитална компетентност на базово ниво
Лидерство и емоционална интелигентност
Финанси за нефинансисти
Успешни презентации
Обучение за обучители
Управление на бази от данни (MS Access)
Управление на конфликти

164
118
90
81
79
77
65
63
61
56
54

Използване на MyCompetence – за регистрирани потребители

50

Иновативни подходи за определяне на потребностите от обучение в оранизацията
Управление на представянето

41
41

Дигитална компетентност на експертно ниво
Управление на доставките
Управление на качеството

40
33
33

Финансово и правно проучване (дю дилижанс), като инструмент за минимизиране на риска
Корпоративна социална отговорност

29
23

Използване на MyCompetence – за администратори в предприятията
Входящ тест по MS Excel
Управление в условията на криза
Управление на промяната

20
19
17
7
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