
 
 

 

Začetno usposabljanje 

PROFIL INDEKS EMOCIJ 
(vprašalnik PIE)  

četrtek, 13. april 2023, od 9.00 do 16.30 
Center za psihodiagnostična sredstva, Litostrojska 44d, Ljubljana 

 
Spoštovani! 

Vljudno vas vabimo na začetno usposabljanje za psihologe, ki uporabljate ali želite uporabljati PROFIL INDEKS 
EMOCIJ (vprašalnik PIE), avtorjev R. Plutchika in H. Kellermana.  
  
Usposabljanje bo potekalo v prostorih Centra za psihodiagnostična sredstva, Litostrojska 44d, Ljubljana. 
Vodili ga bosta psihologinji Marjeta Trstenjak in Nika Knez. 
 

Cilj: Na sistematičen način spoznati vprašalnik PIE in ga znati interpretirati.  

VSEBINA 

1. Izvedba vprašalnika PIE. 

2. Splošen pregled Plutchikove teorije emocij (ter obrambnih 
mehanizmov) in razvoj vprašalnika PIE. 

3. Razlaga dimenzij PIE in odnosov med njimi. 

4. Povezovanje z drugimi psihološkimi merskimi instrumenti.  

5. Primeri iz prakse. 

6. Delo v skupinah: interpretacija primerov. 

7. Povezovanje rezultatov v celoto in pisanje interpretacije. 

 
Vsak udeleženec bo prejel gradivo (izročke). Poskrbljeno bo tudi za prigrizke ter kavo med odmori. Prosimo, 
potrdite udeležbo s priloženo prijavnico. Račun in potrdilo o udeležbi vam bomo poslali po opravljenem 
seminarju. Če bo prišlo do kakršnih koli sprememb, vas bomo pravočasno obvestili.  
 
Cena usposabljanja je 158,60 EUR (130,00 EUR + 22 % DDV). 10 % popusta ima vsak drugi in naslednji 
udeleženec iz iste organizacije. Udeleženci usposabljanja imajo možnost kupiti seminarski komplet  PIE 
(priročnik, 10 e-vprašalnikov) po 10 % nižji ceni. Naročite jih lahko na prijavnici za seminar.   
 
Veselimo se srečanja z vami in vas lepo pozdravljamo. 

Marjeta Trstenjak in Nika Knez 

  



 
 

 

PRIJAVNICA ZA UDELEŽBO NA USPOSABLJANJU PIE 
13. april 2023 

 
Udeleženec:_____________________________________________________________________________ 
 
Naročnik (plačnik): ________________________________________________________________________ 
 
Naslov: _________________________________________________________________________________ 
 
Telefon: ________________                            E-naslov udeleženca: _____________________________ 
 
Zavezanec za DDV (ustrezno obkroži):   DA    NE                             Davčna številka: ____________________ 
 
Kotizacijo, ki znaša 158,60 EUR (130,00 EUR + 22 % DDV) bomo poravnali po prejetju računa. Za drugega 
udeleženca iz iste organizacije priznamo 10 % popusta. 
 
PO POSEBNI CENI ZA UDELEŽENCE USPOSABLJANJA NAROČAMO: 

____ kos    seminarskega kompleta PIE (priročnik, 10 elektronskih vprašalnikov) po ceni 93,48 EUR (10 % 
popust, DDV je že vračunan)  

 
 

 
Podpis udeleženca: Podpis odgovorne osebe: 
 
 
 
 
Datum: Žig  
 
 
 
 
 
 

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. 

 

Prijavnico pošljite na Center za psihodiagnostična sredstva, d. o. o. Litostrojska 44d, 1000 Ljubljana 
ali skenirano na usposabljanje@center-pds.si. 

 


