DAN ODPRTIH VRAT
CENTER ZA PSIHODIAGNOSTIČNA SREDSTVA V LJUBLJANI
ČETRTEK, 24. septembra 2020 med 13. in 16. uro
Spoštovana kolegica, kolega psiholog,
Veseli nas, da vas lahko povabimo na kratko predstavitev VTS - VIENNA TEST
SISTEMA v naše prostore Centra za psihodiagnostična sredstva, d. o. o. na
Litostrojski ulici 44d v Ljubljani.
V slovenščino smo prevedli in prilagodili 24 posamičnih testov, ki se uporabljajo
v svetovnem merilu, v 30 jezikih že od leta 1947 in so utemeljeni na znanstveni,
strokovni osnovi.
V pomoč so vam pri diagnostiki na področjih:
• psihologije dela, prometa in športa,
• na področju klinične psihologije – nevrološki testi,
• kadrovanja, za izbor kandidatov za specifična delovna mesta in še …
Vse teste VTS in strojno opremo – tipkovnico, pedale, ploščo za preverjanje
koordinacije rok in prstov … si boste lahko ogledali in preizkusili.
Lahko boste izmenjali izkušnje s kolegi, ki že uspešno uporabljajo teste VTS.
Odprti bomo tudi za vaše predloge in pripombe, kaj vam bi še prišlo prav pri
vašem strokovnem delu.
Prosimo vas za potrditev prihoda (po telefonu: 01 51 41 666 ali e-mailu:
psiholog@center-pds.si) in izbor želene ure za predstavitev, da vas lahko
razporedimo v skupine manjše od 10 oseb zaradi epidemioloških pravil NIJZ.
Lep pozdrav,
Stane Papež, univ. dipl. psih.

INFORMATIVNA PONUDBA ZA UPORABO SCHUHFRIED TESTOV – VTS VIENNA
TEST SISTEM
ZNAČILNOSTI TEH TESTOV SO:
1) SO STROKOVNO UTEMELJENI –veljavni, zanesljivi, redno
posodabljani in aktualizirani.
2) MEDNARODNO UVELJAVLJENI – uporabljani in primerljivi za
organizacije v več državah, v Sloveniji tudi že za oceno tujih
kandidatov za zahtevna delovna mesta (piloti, kabinsko
osebje…), testi so prevedeni v 30 jezikov.
3) UPORABNI SO ZA PODROČJA:
- psihologije dela, športa, prometa – npr. poklicne skupine
profesionalnih voznikov, pilotov…
- redne preglede in izbor kandidatov za dela, ki zahtevajo visoko
pozornost, natančno koordinacijo zaznav in gibov, meritve
reakcijskih časov in še mnogo drugega,
- klinične psihologije, nevrološke preizkušnje, za rehabilitacije
bolnikov po poškodbah, ocen napredka in zmožnosti,
- kadrovanja, izbora kandidatov za delovna mesta.
4) PREDNOSTI VTS:
- enostavnost uporabe na računalnikih s pomočjo VTS USB
ključkov, dodatni tipkovnicami, pedali,
- hitrejše administriranje, izdelava poročila za posamezni
test, ali baterijo več testov v minuti po izpolnjevanju, kar
vam prihrani mnogo dragocenega časa,
- možnost sočasnega preskušanja več kandidatov (pri
nakupu več strojnih sistemov),

- ugodne cene na posamezni tes t/oz. kandidata pri večjem
številu preizkušancev.
5) MOŽNOSTI NAROČILA: a) posamičnih testov, ali
b) baterij več testov, že preverjenih in uspešno uporabljanih za
specifične namene (npr. »DRIVESTA« za oceno zmožnosti
poklicnih voznikov).
6) NAČINI UPORABE: a) na PC ju, vašem službenem računalniku, ali
b) preko spleta na daljavo (preko enkratnih kod za posameznega
naročnika).
7) VEČ INFORMACIJ: v slovenski jezik je prevedenih že 24 testov
preizkušenj (glej seznam VIENNA TEST SYSTEM **), sproti jih še
dopolnjujemo.
Za vse teste vam lahko nudimo podporo - osebno pri vas (po
posebnem dogovoru), ali na daljavo po telefonu 01 51 41 666,
e-mailu psiholog@center-pds.si.
Pokličite nas, da vam na e-mail brezplačno pošljemo PDF katalog
VTS testov, ki so že na voljo v slovenščini.

