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Możliwość przeprowadzenia rozmowy rekrutacyjnej w dogodnym dla siebie 

momencie i w bezpiecznym miejscu wydaje się być atrakcyjnym 

rozwiązaniem dla potencjalnych kandydatów. Mogą wówczas przemyśleć 

odpowiedzi na pytania, nie stresują się tak bardzo pierwszym wrażeniem 

i mają możliwość wzięcia udziału w rekrutacji po godzinach aktualnej pracy. 

Zebranie odpowiedzi wszystkich kandydatów z kolei pozwala na ich 

sprawne przejrzenie i oszczędność czasu rekruterów, co też potwierdzają 

badania1. Co więcej, rekruterzy przyspieszają czasem tempo odsłuchiwania 

wywiadów, a niektóre mogą pominąć już po weryfikacji odpowiedzi na 

najbardziej kluczowe pytania, czego po prostu nie wypada robić na 

spotkaniu rekrutacyjnym. 

Z drugiej jednak strony, brak kontaktu z prawdziwym człowiekiem może 

powodować u potencjalnych pracowników podwyższony stres i brak 

poczucia „troski”, tak ważnej w dobie staranności o Candidate Experience. 

Jak więc wykorzystanie asynchronicznych wywiadów wpływa na wyniki 

procesów rekrutacyjnych w ostatecznym rozrachunku? Jak rzeczywiście 

przekłada się na opinię kandydatów? Na te pytania Langer, König, i Krause 

                                                           

1 Torres, E. N., & Mejia, C. (2017). Asynchronous video interviews in the hospitality industry: 

Considerations for virtual employee selection. International Journal of Hospitality Management, 61, 4–
13. https://doi.org/10.1016/j.ijhm.2016.10.012. 
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odpowiedzieli w swojej publikacji na łamach International Journal 

of Selection and Assessment2. 

W publikacji został opisany eksperyment przeprowadzony na grupie 180 

osób, w którym potencjalni kandydaci odbywali rozmowy tradycyjne, 

rozmowy asynchroniczne, w których decyzję podejmował rekruter 

i rozmowy asynchroniczne, w których decyzję podejmowała sztuczna 

inteligencja. Wnioski były zaskakujące. Z punktu widzenia kandydatów nie 

miało szczególnego znaczenia na ocenę sprawiedliwości, czy rozmowa była 

prowadzona w sposób synchroniczny, czy asynchroniczny, oraz - czy decyzję 

o zatrudnieniu podejmował rekruter, czy sztuczna inteligencja.  

To, co miało dla uczestników znaczenie w zakresie oceny sprawiedliwości, 

to na ile czuli, że mają wpływ i pełną kontrolę nad tym, jak wypadną3. 

W przypadku rozmowy asynchronicznej taką możliwość daje wcześniejsze 

przetestowanie systemu, czas na zastanowienie się przed nagraniem 

odpowiedzi na pytanie, czy znajomość obszarów, których będą dotyczyły 

pytania.  

W ramach eksperymentu naukowcy sprawdzali również, czy pierwsze 

wrażenie i wygląd kandydatów ma znaczenie w ocenie ich kompetencji do 

                                                           

2 Langer, M., König, C. J., & Krause, K. (2017). Examining digital interviews for personnel selection: 

Applicant reactions and interviewer ratings. International Journal of Selection and Assessment, 25, 371–
382. https://doi.org/10.1111/ijsa.12191. Lord, 

3 Honkaniemi, L., Tolvanen, A., & Feldt, T. (2011). Applicant reactions and faking in real-life personnel 
selection. Scandinavian Journal of Psychology, 52, 376–381. https://doi.org/10.1111/j.1467-
9450.2011.00892.x. 
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pracy na danym stanowisku. Rekruterzy mieli za zadanie ocenić te dwa 

aspekty na początku rozmowy lub na początku nagrania. Mimo, że były to 

wywiady behawioralne ustrukturyzowane, pierwsze wrażenie i wygląd 

miały znaczący wpływ na ostateczną ocenę kandydata. Efekt był nieznacznie 

mniejszy dla rozmów asynchronicznych. Ten argument przemawia 

za wykorzystaniem tej technologii i w miarę możliwości, łączenia jej 

ze sztuczną inteligencją, aby zmniejszać wpływ błędów poznawczych na 

decyzje rekrutacyjne. 

Kandydaci wskazywali, że rozmowa przeprowadzona w sposób 

synchroniczny była dla nich nieco bardziej komfortowa. Może to być 

spowodowane niepewnością związaną z korzystaniem z nowych 

technologii. Aby nie pozbywać się całkowicie kontaktów międzyludzkich w 

trakcie rozmowy, naukowcy sugerują przeniesienie go np. na rozmowę 

dotyczącą informacji zwrotnej o procesie, która może znacznie podnieść 

Candidate Experience.  

Inne badania dotyczące wykorzystywania rozmów asynchronicznych 

poruszały drobny, acz istotny szczegół tego procesu. W sytuacji, w której 

decyzję podejmuje rekruter, ważne jest czy najpierw ogląda film, czy 

przegląda CV. Rekruterzy, którzy najpierw przeglądali CV, a dopiero potem 

film stawiali kandydatom wysokie wymagania i w rezultacie oceniali ich 

dużo niżej od kandydatów, których film widzieli jako pierwszy. Sugeruje to, 
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podobnie jak w przypadku rekrutacji tradycyjnej, że CV powinno być 

uzupełniającym, a nie pierwszym etapem selekcji4.  

Podobnie jak z każdymi innymi nowymi technologiami, bardzo ważne jest 

by dbać o to, żeby uczestnicy wiedzieli jak będzie wyglądał wywiad 

asynchroniczny, mieli możliwość sprawdzenia, że wszystko działa, czy 

przeprowadzenia pytania testowego5. Zgodnie z Technology Acceptance 

Model od tego w dużej mierze zależy ich doświadczenie i satysfakcja 

z przeprowadzonej w taki sposób rozmowy rekrutacyjnej. 

Wygląda na to, że nic nie stoi na przeszkodzie do tego, żeby wdrażać 

w procesy rekrutacyjne nie tylko wywiady asynchroniczne, ale też ich 

analizę z wykorzystaniem sztucznej inteligencji. Pytanie tylko jak na te 

rozwiązania zapatruje się praktyka? 

                                                           

4 Torres, E. N., & Gregory, A. (2018). Hiring manager’s evaluations of asynchronous video interviews: 
The role of candidate competencies, aesthetics, and resume placement. International Journal of 
Hospitality Management, 75(March), 86–93. https://doi.org/10.1016/j.ijhm.2018.03.011 

5 Brenner, F. S., Ortner, T. M., & Fay, D. (2016). Asynchronous Video Interviewing as a New Technology 
in Personnel Selection : The Applicant ’ s Point of View, 7(June), 1–11. 
https://doi.org/10.3389/fpsyg.2016.00863 


