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КолиКо ви одговарате идеалу 
руКоводиоца?

Портрет савременог руководиоца је збир разноврсних квалитета. Ако желите да 
погледате у огледало и видите у њему своје потенцијале, одговорите на питања 
следећег теста. Одговара се са ‘’да’’ или ‘’не’’.

                                                       

Питања

1. Да ли се ја понашам на начин који заслужује љубав свог ближњег? 

2. Да ли очекујем нешто заузврат за добра дела која чиним?

3. Да ли се љутим на критику на свој рачун?

4. Да ли критикујем друге, мада нисам до краја схватио у чему је ствар?

5. Да ли сам одговоран за своје поступке и одлуке?

6. Да ли умем поштено и без жалби прихватити пораз?

7.  Да ли дајем предност чињеницама, макар и непријатним, или забијам главу у песак; да 
ли избегавам илузије?

8. Да ли у условима неповерења према мени остајем веран свом циљу?

9. Да ли пре времена бринем о томе што не зависи од мене?

10. Да ли прихватам оно што је неизбежно, као и неприлике које ми се дешавају?

11. Да ли јасно видим разлике између циља и средстава за његово постизање?

12. Да ли умем да успостављам блиске контакте са људима?

13. Да ли поштујем етичке норме и имам осећај за хумор?

14. Да ли сам стрпљив?

15.  Да ли сам захтеван према себи, да ли сам свестан тога да је људска природа сложена?

16. Да ли сам демократичан и способан да учим од других, ако има чему да се научим?

17. Да ли сматрам да су моји успеси саставни део успеха свих других људи?

18. Да ли сам сналажљив у својим животним активностима?

19. Да ли црпим енергију, снагу и надахнуће комуницирајући са лепим?

20. Да ли састављам разуман план и систематски га реализујем?
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 обрада резултата

Упоредите своје одговоре са кључем и саберите поене.
                                                     

Кључ

Даје се 3 поена за сваки одговор ‘’да’’ и 1 поен за сваки одговор ‘’не’’ на питања 1, 5, 6, 7, 8, 
10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20.

Даје се 3 поена за сваки одговор ‘’не’’ и 1 поен за сваки одговор ‘’да’’ на питања 2, 3, 4, 9.

                             

дијагноза и консултација психолога

од 20 до 30 поена – налазите се на почетку пута.

од 31 до 50 поена – имате довољно квалитета за руководиоца, али ипак је боље да још 
порадите на себи.

од 51 до 60 поена – ви сте нормалан руководилац, али немојте заборавити да је савршенство 
безгранично.


