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ANKETA O PODJETNIŠTVU

Opomba: PREGLED - To ni test! Ta anketa je informativne narave. (This survey is for your personal
information.)
Spodaj je nanizanih več trditev, ki se navezujejo na tvoje osebno ozadje, vedenjske značilnosti in vzorce
življenjskega sloga. Najpomembnejše pri tej vaji je iskrena in natančna samo-ocena posameznih trditev.
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1. Menim, da sem samoiniciativen, vedno iščem nove ideje.
2. Uživam v delu in druženju z drugimi in dobro sprejemam tiste, ki imajo drugačne ideje od mene.
3. Sem vodja.
4. Prevzemam odgovornost.
5. Vse načrtujem, vodim sezname, določam prioritete.
6. Pripravljen sem sprejeti finančna in karierna tveganja, kadar je to potrebno.
7. Sem zagnan delavec, delam več ur neprekinjeno, ne popustim, dokler delo ni opravljeno.
8. Dobro sprejem odločitev, sem odločen.
9. Rad bi prevzel polno odgovornost za uspehe in neuspehe v svojem poslu.
10. Sem zanesljiva oseba in ljudje mi zaupajo.
11. Uživam v nadziranju svojih lastnih delovnih nalog in v sprejemanju vseh odločitev, ki vplivajo na moje
delo
12. Zelo si želim doseči pozitivne rezultate, tudi če to zahteva veliko dodatnih naporov.
13. Sem v dobri kondiciji, zmožen sem delati dolge ure, ne da bi prenehal ali da bi si vzel prosti čas
14. Imam veliko energije, ki jo lahko vzdržujem dolgo časa
15. Pripravljen sem nekaj storiti, tudi kadar se mi drugi posmehujejo ali omalovažujejo zaradi tega
16. Vedno poskušam dokončati vsak začeti projekt, ne glede na ovire in težave.
17. Prilagodim se spreminjajočim se pogojem.
18. Kot učni proces uporabljam pretekle napake.
19. Ko začnem z nalogo, si zastavim jasne cilje.
20. Stvari opravim pravočasno.

Točkovnik
80 - 100
60 – 79
40 – 59
0 - 39

Imate izjemno sposobnost podjetništva.
Imate zadovoljive sposobnosti podjetnika.
Samozaposlitev za vas morda ni primerna kariera.
Najbrž bi se morali izogibati podjetništvu.

Preglejte katero koli področje, kjer ste dosegli manj kot pet. Ali lahko na tem področju kaj izboljšate?

