Objektivnost strokovnega poročanja
Petek, 23. februar 2018, od 9.00 do 14.30
Center za psihodiagnostična sredstva, Litostrojska 44d, Ljubljana

VSEBINA DELAVNICE
Delavnica bo potekala v petek, 23. februarja 2018 od 9.00 do 14.30 z vmesnimi odmori. Srečali se
bomo v Centru za psihodiagnostična sredstva na Litostrojski 44 v Ljubljani.
1. predavanje (90 minut): Znanost in psevdoznanost v psiholoških strokovnih mnenjih
Na kratko bodo predstavljena vprašanja in izzivi tistega dela psihologije, ki je povezan z delom sodišč; npr.
kakšna je razlika med znanostjo in kvaziznanostjo, kaj je znanstveno sporno v sodni psihologiji in zakaj smo
načeloma nezmožni razlikovati znanstvene ugotovitve od psevdoznanstvenih? Nazorno bodo prikazane napake
razmišljanja, kognitivne pristranskosti, izvori in načini izogibanja oblikovanja nekritičnih prepričanj in odločitev.

2. predavanje (90 minut): Psihološko poročilo med zdravim razumom in znanostjo
Predstavljena bodo priporočila za izdelavo psiholoških mnenj, ki manjšajo verjetnost pojava subjektivnega
odločanja poročevalca. Na kratko bo predstavljena priporočljiva metoda analize podatkov, izbira primernih
psiholoških orodij za pridobivanje informacij, primernost uporabe projekcijskih tehnik s poudarkom na
Rorschachovem testu, sodobne raziskovalne ugotovitve in praksa v nekaterih pravosodnih sistemih
najrazvitejših držav. Prikazan bo tudi primer psihološkega poročila, kjer bodo udeleženci razpravljali o njegovih
dobrih lastnostih in šibkih točkah.

3. predavanje (90 minut): O primernosti psiholoških merskih instrumentov
Kritična diskusija o psiholoških merskih pripomočkih, primernih za uporabo v sodnem kontekstu z moderatorko
Centra za psihodiagnostična sredstva.

KOTIZACIJA
Kotizacija usposabljanja je 130,00 EUR + 22 % DDV (158,60 EUR). Če prejmemo veliko število prijav,
bo kotizacija nižja vsaj za 10 %.
Račun vam bomo poslali po končanem usposabljanju. Prosimo, pošljite nam izpolnjeno priloženo
prijavnico do 12. februarja 2018.
V primeru kakršnih koli sprememb vas pravočasno obvestimo.
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O AVTORJU DELAVNICE
Dr. Igor Areh se je rodil leta 1968 v Ljubljani. Po študiju psihologije na Oddelku za
psihologijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani je leta 2000 dobil delovno mesto
asistenta za psihologijo na Fakulteti za varnostne vede Univerze v Mariboru. Leta 2003
je pridobil naziv magister znanosti s področja obče psihologije in leta 2008 na Univerzi
v Ljubljani obranil doktorsko disertacijo s področja verodostojnosti pričanja očividcev
ter postal doktor znanost s področja psihologije.
Zaposlen je kot izredni profesor za psihologijo na Fakulteti za varnostne vede Univerze
v Mariboru. Predava študijske predmete s področja forenzične psihologije in je po
ocenah študentov že več let zapored ocenjen kot najboljši predavatelj. V praksi deluje
tudi kot sodni izvedenec s področja preiskovalne psihologije, kjer opravlja naloge za policijo, sodišča in
odvetnike.
V svojem 18-letnem praktičnem in raziskovalnem delu je osredotočen na preiskovalni intervju, ocenjevanje
verodostojnosti pričanja in ugotavljanje zavajanja. Objavil je več kot 90 znanstvenih in strokovnih prispevkov,
predvsem s področja ugotavljanja verodostojnosti izjav prič, žrtev in osumljencev, ugotavljanja zavajanja in
preiskovalnega intervjuvanja ali zasliševanja. Objavil je dve znanstveni monografiji s področja forenzične
psihologije, od tega eno v tujini ter strokovno monografijo s področja preiskovalnega intervjuvanja. Je urednik
ali sourednik pri več kot desetih strokovnih zbornikih in recenzent pri štirih strokovnih in znanstvenih revijah,
od tega tudi pri mednarodni reviji Psychology, Crime, and Law. Kot gostujoči predavatelj je opravil več
predavanj na univerzah v Veliki Britaniji in v Španiji.
Igor Areh je aktivni član raziskovalno-svetovalne skupine Blackstone Consortium, ki deluje v okviru projekta
Project of Reasonable Doubt na Univerzi v Amsterdamu in International Association of Applied Psychology
(Division: Psychology and Law). Je tudi član mednarodnih strokovnih združenj EAPL - European Association of
Psychology and Law in IiiRG – International Investigative Interview Research Group.

O ORGANIZATORJU
Center za psihodiagnostična sredstva je podjetje, ki je v Sloveniji in tujini znano
predvsem po razvoju, priredbah in izdajah psiholoških merskih instrumentov ter
usposabljanju zanje.
Smo člani Mednarodne komisije za teste in Evropske skupine založnikov psiholoških
testov. Od leta 2015 smo zastopniki Schuhfriedovega elektronskega sistema testov
VTS.
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PRIJAVNICA ZA UDELEŽBO NA USPOSABLJANJU
OBJEKTIVNOST STROKOVNEGA POROČANJA,
ki bo 23. februarja 2018 v Ljubljani

Udeleženec/-ci: ____________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
Naročnik (plačnik): _________________________________________________________________________
Naslov: __________________________________________________________________________________
Telefon: ___________________

E-naslov udeleženca: ______________________________________

Zavezanec za DDV (ustrezno obkroži):

DA NE

Davčna številka: ________________

Kotizacijo za udeležbo na usposabljanju, ki znaša 158,60 EUR (130,00 EUR + 22% DDV) bomo poravnali po
prejetju računa.

Podpis udeleženca:

Podpis odgovorne osebe:

Datum:

Žig

Izpolnjeno prijavnico nam pošljite po pošti, faksu ali skenirano po elektronski pošti.
Podpis udeleženca pomeni privolitev, da Center za psihodiagnostična sredstva, d.o.o. zbrane osebne podatke hrani in obdeluje za
izdajo potrdil o izobraževanju in za lastne potrebe ter za informacijo plačniku o udeležbi na seminarju do preklica.
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