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Порівняльний аналіз моделі компетенцій менеджерів – випускників бізнес‐шкіл
Автори статті порівнюють існуючу модель оцінки компетенцій менеджерів – випускників бізнес-шкіл зі
схожою моделлю іншої бізнес-школи. Існуюча модель управління, першопочатково розроблена Текісо, була
оцінена на предмет можливості її застосування, як наслідок, її ефективності, для навчання менеджерів у
іншій бізнес-школі та оцінки їх компетенцій. Як наслідок, оригінальна модель Текісо була застосована для
навчання менеджерів у іншій бізнес-школі у провінції КваЗулу-Натал. Учасники дослідження отримали
ступінь магістра ділового адміністрування, але навчалися у різних бізнес-школах та мають різний показник
культури та рівень володіння мовою. Метою дослідження є оцінка моделі Текісо у різному середовищі
застосування. Результати дослідження свідчать про те, що дані дають можливість визначити, чи можна
застосувати існуючу модель в таких умовах для оцінки компетенцій менеджерів. Також результати свідчать
про те, що існуюча модель Текісо не є універсальною і не може бути застосована, оскільки підходить лише
для бізнес-шкіл. Аналіз показав, що критерії оцінки, розроблені Текісо, є релевантними, але спеціальні
фактори відрізняються за характером та кількістю, як наслідок, змінюється суть оцінки самої моделі. Як
наслідок, автори статті формулюють альтернативну модель оцінки навичок та компетенцій менеджерів у
провінції КваЗулу-Натал. Дослідження є корисним для менеджерів, науковців та дослідників, оскільки
пропонує альтернативну модель оцінки компетенцій менеджерів і попереджає про обережне застосування
будь-якої з двох моделей без подальшої перевірки.
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Сравнительный анализ модели компетенций менеджеров – выпускников бизнес‐школ
Авторы статьи сравнивают существующую модель оценки компетенций менеджеров – выпускников бизнесшкол с похожей моделью другой бизнес-школы. Существующая модель управления, первоначально
разработанная Текисо, была оценена на предмет возможности её применения, как следствие, её эффективности,
для обучения менеджеров в другой бизнес школы и оценки их компетенций. Как следствие, оригинальная модель
Текисо была применена для обучения менеджеров в другой бизнес-школе в провинции КваЗулу-Натал.
Участники исследования получили степень магистра делового администрирования, но учились в разных бизнесшколах и имеют разный показатель культуры и уровень владения языком. Целью исследования является оценка
модели Текисо в разной среде применения. Результаты исследования свидетельствуют о том, что данные дают
возможность определить, можно ли применить существующую модель в таких условиях для оценки
компетенций менеджеров. Также результаты свидетельствуют о том, что существующая модель Текисо не
является универсальной и не может быть применена, поскольку подходит только для бизнес-школ. Анализ
показал, что критерии оценки, разработанные Текисо, являются релевантными, но специальные факторы
отличаются по характеру и количеству, как следствие, меняется суть оценки навыков и компетенций менеджеров
в провинции КваЗулу-Натал. Исследование является полезным для менеджеров, ученых и исследователей,
поскольку предлагает альтернативную модель оценки компетенций менеджеров и предупреждает об осторожном
применении любой из двух моделей без дальнейшей проверки.
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