
 
 

 

 

 

Psihološko profiliranje: interpretacija rezultatov vprašalnikov PIE in EPQ-R 

Sreda, 26. april 2023 od 9. do 15. ure 

Center za psihodiagnostična sredstva, Litostrojska 44d, Ljubljana 
 

 

Spoštovani kolegi in kolegice! 

Psihologe, uporabnike vprašalnikov PIE in EPQ-R, vabimo na srečanje, ki 

bo potekalo v sredo, 26. aprila 2023, od 9. do 15. ure v prostorih Centra 

za psihodiagnostična sredstva na Litostrojski 44d v Ljubljani. Srečanje bo 

vodil dr. Aleksander Zadel, psiholog z bogatimi klinično psihološkimi 

izkušnjami in izkušnjami s coachingom ter osebnim razvojem 

posameznikov, parov in družin. 

 

Usposabljanje je namenjeno psihologom, ki PIE in EPQ-R že uporabljajo. 

Na srečanje lahko prinesejo tudi svoje primere. 

 
Vsebina: 

 Nadgradnja vsebin priročnikov za uporabo in interpretacijo vprašalnikov PIE in EPQ-R. 

 Pridobivanje znanja o osebnostnih lastnostih in vedenju. 

 Pridobivanje znanja o dimenzijah vprašalnikov PIE in EPQ-R. 

 Učenje oblikovanja ustreznih interpretacij rezultatov vprašalnikov PIE in EPQ-R. 

 Praktičen trening. 

 
Kotizacija znaša 189,10 EUR (155,00 EUR + 22 % DDV). 10 % popusta ima vsak drugi in naslednji prijavljeni iz 

iste organizacije.  

 

Vsak udeleženec bo prejel gradivo (izročke) in ob koncu potrdilo o udeležbi. Poskrbljeno bo tudi za prigrizke in 

kavo med odmori. Prosimo, pošljite nam izpolnjeno priloženo prijavnico, saj je število udeležencev omejeno. 

 

Veselimo se srečanja z vami! 

 

Anita Georgieva 

Ljubljana, 22. marec 2023 

  



 
 

 

 

 

PRIJAVNICA ZA UDELEŽBO NA SREČANJU  
Psihološko profiliranje: interpretacija rezultatov vprašalnikov PIE in EPQ-R 

26. april 2023  
 

 

 

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 155,00 EUR + DDV (tj. 189,10 EUR) bomo poravnali po 

prejetju računa. Za drugega udeleženca iz iste organizacije priznamo 10 % popusta. 

 

 

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. 

 


