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METODOLOGIA ROI

Jednym z najtrudniejszych wyzwań stojących przed organizacją jest
ocena rezultatów projektów związanych z zarządzaniem zasobami

Pięć elementów

ludzkimi.

metodologii ROI
Metodologia ROI, opracowana przez dr. Jacka J. Phillipsa oraz
dr. Patti P. Phillips prezentuje dokładne, wiarygodne podejście

aplikacja
i praktyka

do rozwiązania kwestii zwrotu z inwestycji. Metodologia ROI
została wdrożona w ponad 50 krajach i jest wiodącym podejściem,
jeśli chodzi o ocenę efektywności projektów HR.
Kierowana przez Jacka i Patti Phillips oraz innych liderów w ROI
Institute certyfikacja ROI dostarcza praktycznych umiejętności.
Uczestnicy uczą się, jak korzystać z metodologii ROI, aby dokładnie

struktura
oceny

zastosowanie

zmierzyć wkład programów rozwojowych w sukces organizacji.
Metodologię ROI najlepiej można opisać poprzez rozważenie pięciu
głównych elementów, pokazanych na rysunku. Pierwszym z tych
elementów jest struktura oceny, która szczegółowo opisuje pięć
poziomów oceny.

model
procesu

standardy

STRUKTURA OCENY

Poziomy te, przedstawione w tabelce poniżej, pokazują proces
oceny na poszczególnych etapach: reakcji, uczenia, zastosowania
na stanowisku pracy, wpływu na wyniki działalności firmy i zwrotu
z inwestycji.

POZIOM:

CO MIERZYMY?

1.
Reakcja i planowane

Mierzy reakcję uczestników na program oraz rejestruje

działanie

planowane działanie.

2.
Uczenie

Mierzy zmiany poziomu wiedzy i umiejętności

3.
Zmiany wdrożone na

Mierzy realizację, działania i zmiany zachowania w pracy

stanowisku pracy
4.
Wpływ na wyniki

Mierzy zmiany w wynikach działalności firmy

działalności firmy
5.
Zwrot z inwestycji

Porównuje korzyści pieniężne z kosztami programu

Metodologia ROI ™

Drugim elementem jest model ROI. Rysunek przedstawia model
Metodologii ROI, który pokazuje krok po kroku proces gromadzenia
danych, przetwarzania danych, jednocześnie izolując rezultaty
programów,

konwertując

dane

na

wartości

finansowe

oraz

rzeczywisty zwrot z inwestycji.

Planowani oceny

Gromadzenie danych

POZIOM 1:
Reakcja i planowane

Opracowanie
i ustalenie
celów

Opracowanie
planów
ewaluacji

Zbieranie danych
w trakcie
realizacji
programu

POZIOM 2:
Uczenie

ANALIZA DANYCH

Określenie
kosztów
programu

POZIOM 3:
Zastosowanie

Zbieranie
danych po
zakończeniu
realizacji
programu

POZIOM 4:
Wpływ na wyniki
działalności firmy

Raportowanie

Określenie
rezultatów
program u

Przekształcenie
danych na
wartości
pieniężne

Określenie
niewymiernych

Korzyści
niewymierne

Obliczenie
zysku
z inwestycji

Opracowanie
raportu
i przekazanie
informacji

Standardy roi

1.

Przeprowadzając ocenę na wyższym poziomie, zbieraj dane na
poziomach niższych.

2. Jeśli planujesz ocenę na wyższym poziomie, poprzedni poziom
oceny nie musi być wykonany wszechstronnie.
3. Zbierając i analizując dane, korzystaj wyłącznie z najbardziej
wiarygodnych źródeł.
4. Analizując dane, do obliczeń wybieraj oceny najbardziej ostrożne.
5. Zastosuj co najmniej jedną metodę wyodrębniania efektów
programu lub projektu.
6. Jeśli nie ma informacji o poprawie dla danej grupy szkoleniowej,
załóż, że nie nastąpiła poprawa.
7.

Ustal potencjalny błąd oszacowań.

8. Podczas obliczania ROI unikaj stosowania ekstremalnych danych
i bezpodstawnych twierdzeń.
9. Zastosuj tylko pierwszy rok korzyści w analizie ROI w programach
krótkoterminowych.
10. Weź pod uwagę wszystkie koszty rozwiązań, projektu lub programu.
11. Korzyści niewymierne definiowane są jako te, które celowo nie
przekładane są na wartości pieniężne.
12. Przekaż informację o rezultatach Metodologii ROI wszystkim
kluczowym osobom w firmie.

Umiejętności

1.

zdobyte w trakcie
szkolenia

analiz i planowania projektów.
2. Gromadzenie danych za pomocą ankiet, wywiadów, grup
fokusowych, obserwacji i monitorowania wyników biznesowych.

Proces certyfikacji
skupia się na zestawie

Planowanie ROI, w tym ustalanie procesów gromadzenia danych,

3. Wyodrębnienie wpływu programów z wykorzystaniem grupy

10 umiejętności.

kontrolnej, prognozowania i oceny ekspertów.
4. Konwersja danych na wartości finansowe przy użyciu
standardowych wartości, danych dotyczących kosztów, oceny
ekspertów, bazy danych oraz szacunków.
5. Monitorowanie kosztów programu obejmujących wszystkie
koszty bezpośrednie i pośrednie.
6. Analizowanie danych, w tym obliczania ROI.
7.

Prezentacja danych z oceny stronom zainteresowanym.

8. Realizacja metodologii ROI w organizacji.
9. Zapewnienie wewnętrznej konsultacji dotyczącej ROI głównym
zainteresowanym stronom.
10. Nauczanie metodologii ROI zainteresowanych.

Cele procesu
certyfikacji5 poziomów:
1.
Cele na poziomie

Po zapoznaniu się z metodologią ROI,

reakcji

uczestnicy będą wysoko oceniać proces na podstawie:
> praktycznego zastosowania metodologii ROI
> przydatności materiału
> znaczenia metodologii ROI w obecnej pracy
> znaczenia metodologii ROI w obecnej pracy jako drogi do sukcesu
> ilości nowych informacji
> planów wykorzystania metodologii ROI

2.
Cele związane
z uczeniem

Po ukończeniu warsztatów uczestnicy będą mogli:
> identyfikować osoby odpowiedzialne za wdrożenie ROI
> zidentyfikować i opisać główne etapy w metodologii ROI
> określić i opisać 12 głównych zasad
> opracować szczegółowy plan oceny
> opisać co najmniej sześć sposobów, aby wyizolować efekty programu
> opisać co najmniej osiem sposobów konwertowania danych
na wartości finansowe
> zidentyfikować i analizować wartości korzyści niematerialnych
> obliczyć stosunek kosztów do korzyści i zwrot z inwestycji
> przekazać dane ROI osobom decyzyjnym
> wdrożyć metodologię ROI w ramach swojej organizacji

Cele procesu
certyfikacji5 poziomów:
3.
Cele związane

Po powrocie do środowiska pracy, uczestnicy będą mogli:

z zastosowaniem

> zbudować wiarygodną analizę biznesową ROI w organizacji

wiedzy

> opracować szczegółowy plan ewaluacji dla poszczególnych programów
> zrewidować / aktualizować politykę wewnętrzną w zakresie oceny
> wybrać odpowiednie metody gromadzenia danych
> skorzystać z co najmniej 3 sposobów izolowania efektów programów
> skorzystać z co najmniej pięciu sposobów konwersji danych
do wartości finansowych
> obliczyć zwrot z inwestycji wybranych programów
> przedstawić dane oceny w sposób atrakcyjny i przekonujący
> nauczyć metodologii ROI w organizacji

4.

Po wdrożeniu metodologii ROI nastąpi:

Cele związane

> poprawa skuteczności efektywności projektów i programów rozwojowych

z wpływem

> rozszerzenie wdrożenia skutecznych programów

na rezultaty

> przebudowanie lub zaprzestanie nieefektywnych programów

biznesowe

> budowanie produktywnych relacji z kadrą kierowniczą
> poprawa wizerunku HR jako partnera w podejmowaniu
strategicznych decyzji

5.
Cele zwrotu

Przy porównywaniu korzyści finansowych do kosztów realizacji ROI

z inwestycji

uczestnicy uzyskają nie mniej niż 25% zwrotu z inwestycji.

Etapy procesu
certyfikacji

1.

Zadanie do wykonania przed szkoleniem, aby dobrze
przygotować się do warsztatu.
W ramach tego etapu uczestnicy proszeni są o przeczytanie
podstawowych informacji dotyczących ROI oraz identyfikację
konkretnego projektu, który zamierzają badać.

2. Pięciodniowy warsztat ROI.
Szkolenie jest praktyczne, oparte na studium przypadku oraz
skoncentrowane na konkretnych projektach. Podczas warsztatów
uczestnicy angażują się m.in. w:
> prezentację i analizę studium przypadku zrealizowanego
przez ROI Institute
> planowanie własnych projektów ROI
> planowane działań związanych z wdrożeniem ROI
w organizacji
3. Realizacja projektu ROI w ciągu 3-6 miesięcy od dnia zakończenia
szkolenia.
4. Raport podsumowujący projekt wysłany do ROI Institute.
5. Uzyskanie tytułu Certified ROI Proffesional.

> Uczestnicy otrzymują obszerne materiały szkoleniowe w języku
angielskim i polskim oraz książki dotyczące metodologii ROI.
> Szkolenie będzie tłumaczone z języka angielskiego na język polski.

O ROI Institute

ROI Institute Inc, który powstał w 1992 roku jest organizacją
świadczącą usługi w zakresie:
> szkoleń
> warsztatów
> usług konsultingowych związanych z metodologią ROI ™
Metodologia została opracowana przez dr Jacka J. Phillipsa
w latach 70., udoskonalona w latach 80. i realizowana w skali
globalnej w latach 90. (kluczowe narzędzie pomiaru wykorzystywane
w ponad 40 krajach). Założyciele i równocześnie właściciele
dr Jack J. Phillips i dr Patti P. Phillips są wiodącymi ekspertami
w dziedzinie zwrotu z inwestycji (ROI).

PROWADZĄCY

Autor metodologii ROI Jack J. Phillips jest światowej sławy ekspertem

SZKOLENIE

w dziedzinie ewaluacji. Świadczy usługi konsultingowe dla firm
z listy Fortune 500 oraz dużych globalnych organizacji. Jest

dr Jack J. Phillips

autorem oraz redaktorem ponad pięćdziesięciu książek, prowadzi
warsztaty i jest prezenterem na konferencjach na całym świecie. Jego
doświadczenie opiera się na 27-letnim doświadczeniu korporacyjnym
w przemyśle lotniczym, tekstylnym, metalowym oraz bankowości.
Dr Phillips pracował jako dyrektor ds. spraw rozwoju i szkoleń
w dwóch firmach z listy Fortune 500, jako manager ds. zasobów
ludzkich, jako prezes banku regionalnego oraz jako profesor
zarządzania w jednym z czołowych uniwersytetów państwowych.
Obecnie jest przewodniczącym ROI Institute, Inc.

Dr Małgorzata

Jest certyfikowanym konsultantem ROI, od 20 lat przygotowuje

Mitoraj-Jaroszek

i prowadzi szkolenia dla firm prywatnych i instytucji państwowych.
Jest członkiem AHRD (Academy of Human Resource Development),
autorką programów szkoleniowych z zakresu kierowania ludźmi,
prezentacji, sprzedaży, a także szkoleń trenerskich. Przygotowywała
i prowadziła szkolenia m. in. dla: GlaxoSmithKline, Bank Zachodni
WBK S.A., Bergerat Monnyeur, Fortis Bank, ING Bank Śląski, PKO
BP. Z wykształcenia jest doktorem zarządzania (praca poświęcona
zagadnieniom rozwoju zasobów ludzkich w organizacji obroniona
w Instytucie Zarządzania UJ).

formularz

Cena szkolenia: cena wynosi 8999zł plus VAT

zgłoszeniowy

Cena obejmuje: udział w szkoleniu | proces certyfikacji |
materiały szkoleniowe | przerwy kawowe i lunchowe

Training for Development
ROI Instytut Polska

Imię i Nazwisko

stanowisko

Dane do przelewu:
Training for Development

CERTYFIKACJA

ul. Józefa Unruga 88 C, 30–394 Kraków

METODOLOGII ROI

BANK BZ WBK S.A.

Zwrot inwestycji

nr rachunku: 84 1090 2053 0000 0001 1679 6984

w zasoby ludzkie

W tytule przelewu prosimy o wpisanie: imię i nazwisko,
organizację oraz nazwę szkolenia.

Hotel Wyspiański
ul. Westerplatte 15

Osoba kontaktowa:

31-033 Kraków

dr Małgorzata Mitoraj-Jaroszek

tel./fax

telefon kom.

e-mail

nazwa firmy

adres

Training for Development – ROI Instytut Polska

13.11-17.11.2017

ul. Unruga 88 C, 30–394 Kraków
e-mail: malgorzata@t4d.com.pl | tel. +48 607 988 086

dane do faktury

www.t4d.com.pl
Warunki uczestnictwa:
Warunkiem uczestnictwa w programie jest wypełnienie formularza oraz
(po otrzymaniu potwierdzenia rezerwacji) wniesienie opłaty za udział
nip

w szkoleniu przelewem na konto bankowe.
Szkolenie odbędzie się pod warunkiem zgłoszenia się minimalnej grupy
uczestników, najpóźniej dwa tygodnie przed datą rozpoczęcia szkolenia.
W przypadku odwołania programu Training for Development dokonuje
zwrotu całości wniesionych opłat.
Zgłaszający wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych podanych
w niniejszym formularzu do celów związanych z obsługą tego zgłoszenia
zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.97 o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr
133).

data

podpis

