Usposabljanje

VPRAŠALNIK ZA OCENO OSEBNOSTI NA DELOVNEM MESTU (BIP in BIP-D)
torek 18. januar 2022, od 9.00 do 16.30
Center za psihodiagnostična sredstva, Litostrojska 44d, Ljubljana
Spoštovana kolegica, spoštovani kolega!
Vljudno vas vabimo na usposabljanje za psihologe, ki uporabljate ali želite
uporabljati VPRAŠALNIK ZA OCENO OSEBNOSTI NA DELOVNEM MESTU (BIP
in BIP-D).
Vprašalnik BIP se skupaj z drugimi viri podatkov uporablja pri izbiri kandidatov
za delo, pri razvoju in kovčingu ter pri poklicnem svetovanju. Vprašalnik BIP-D
je uporaben v ocenjevalnih centrih, za ocenjevanje sodelavcev in sistematično
podajanje povratnih informacij nadrejenim.
Usposabljanje bo potekalo v prostorih Centra za psihodiagnostična sredstva,
Litostrojska 44d, Ljubljana. Vodili ga bosta psihologinji Marjeta Trstenjak in
Nika Knez.
PROGRAM IN NAČIN DELA
Poglobljeno spoznavanje vprašalnika BIP v namene selekcije, razvoja kadrov in kovčinga:
1. Razumevanje pomena BIP in BIP-D za diagnostiko zaposlenih (razvoj in teoretično ozadje, lestvice BIP);
2. Področja uporabe BIP in BIP-D (kadrovanje in selekcija (praktični primeri), razvoj kariere in kovčing;
3. Povezava ocenjevanja osebnosti z ocenjevanjem splošnih mentalnih sposobnosti (dokazi napovedne
veljavnosti različnih vrst psihometričnih sredstev);
4. Interpretacija rezultatov BIP in BIP-D, integracija z drugimi merskimi instrumenti in dajanje povratnih
informacij (priporočila za analizo in interpretacijo rezultatov, osnovna vodila pri podajanju povratnih
informacij);
5. Pisanje poročil (katere teme bi bilo treba vključiti v poročila, kako v ustreznem jeziku pojasniti pomen
rezultatov psihometričnih testov naročniku in udeležencem).
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. Obvestili vas bomo tudi, če bi zaradi virusa COVID-19
spremenili način izvedbe usposabljanja.
Cena usposabljanja je 195,20 EUR (160,00 EUR + 22 % DDV). 10 % popust za drugega udeleženca iz iste organizacije.
Udeleženci usposabljanja imajo možnost kupiti seminarski komplet po 10 % nižji ceni. Naročite ga lahko na prijavnici
za seminar.
Veselimo se srečanja z vami in vas lepo pozdravljamo.
Anita Jovanova

PRIJAVNICA ZA UDELEŽBO NA USPOSABLJANJU BIP in BIP-D
18. januar 2022
Udeleženec:______________________________________________________________________________________
Naročnik (plačnik): _________________________________________________________________________________
Naslov: __________________________________________________________________________________________
Telefon: _____________

Faks: _____________

Zavezanec za DDV (ustrezno obkroži):

DA NE

E-naslov udeleženca: _____________________________
Davčna številka: ______________________________

Kotizacijo, ki znaša 195,20 EUR (160,00 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 BIP in BIP-D (tj. priročnik, 10 vprašalnikov BIP, 10 listov s profilom BIP, 10 listov za
vrednotenje BIP, šablone, 10 vprašalnikov BIP-D, 10 listov s profilom BIP-D, 2 knjižici Nasveti za samoocenjevanje z
vprašalnikom BIP, 2 knjižici Podoba o samem sebi, drugih o meni in osebnost) po ceni 183,82 EUR (10 % popust, DDV
je že vračunan) ali
____ kos elektronskega seminarskega kompleta BIP in BIP-D (tj. priročnik [na papirju], 10 e-vprašalnikov BIP,
10 e-vprašalnikov BIP-D, 2 knjižici Nasveti za samoocenjevanje z vprašalnikom BIP, 2 knjižici Podoba o samem sebi,
drugih o meni in osebnost) po ceni 181,65 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. Litostroska 44d, Ljubljana
ali skenirano na psiholog@center-pds.si.

