Psihološko profiliranje: interpretacija rezultatov vprašalnikov PIE in EPQ-R
Četrtek, 14. januarja 2021 od 9.00 do 14.30 ure
Video konferenca

Spoštovani kolegi in kolegice!
Psihologe, uporabnike vprašalnikov PIE in EPQ-R, vabimo na srečanje, ki
bo potekalo v četrtek, 14. januarja 2021, od 9. do 14.30 ure preko video
konference. Srečanje bo vodil dr. Aleksander Zadel, psiholog z bogatimi
klinično psihološkimi izkušnjami in izkušnjami s coachingom ter osebnim
razvojem posameznikov, parov in družin.

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.
Primeri udeležencev.

Kotizacija znaša 155,00 EUR + DDV (tj. 189,10 EUR). V primeru več prijavljenih iz ene organizacije, bomo
upoštevali 10 % popust na osebo. V tem primeru je kotizacija 139,50 EUR + DDV (tj. 170,19 EUR).
Za udeležence imamo pripravljen seminarski komplet (20 elektronskih vprašalnikov PIE, 20 elektronskih
vprašalnikov EPQ-R) po 10 % nižji ceni.
Prosimo, potrdite udeležbo s priloženo prijavnico. Vsak udeleženec bo prejel pred srečanjem dostop do video
konference, po končanem srečanju pa potrdilo o udeležbi.
Veselimo se srečanja z vami!
Anita Jovanova
Ljubljana, 2. december 2020

PRIJAVNICA ZA UDELEŽBO NA SREČANJU
»Psihološko profiliranje: interpretacija rezultatov vprašalnikov PIE in EPQ-R«
14. 1. 2021
Udeleženec/-ci: ____________________________________________________________________________
Naročnik (plačnik): _________________________________________________________________________
Naslov: __________________________________________________________________________________
Telefon: __________________

Faks: _________________

E-naslov: ________________________

Zavezanec za DDV (ustrezno obkroži):

DA

Davčna številka: __________________

NE

Kotizacijo, ki znaša 189,10 EUR z 22 % DDV, bomo poravnali po prejetju računa.
Upoštevali bomo zgoraj navedene popuste v primeru več prijavljenih iz ene organizacije.

PO POSEBNI CENI ZA UDELEŽENCA USPOSABLJANJA (57,46 EUR (10 % popust in DDV je že vračunan) NAROČAMO:
____ kos seminarskega kompleta (20 elektronskih vprašalnikov PIE, 20 elektronskih vprašalnikov EPQ-R).

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 ter za informacijo plačniku o udeležbi na seminarju.
Prijavnico pošljite na Center za psihodiagnostična sredstva, d. o. o., Litostrojska 44d, 1000 Ljubljana ali
po faksu 01 51 41 662 ali skenirano na psiholog@center-pds.si.

