
 

 

 

 

Spoštovani kolegi, uporabniki 

Vprašalnika za oceno osebnosti – PAI. 

 

 
Ljubljana, 3. marec 2016 

 

Z veseljem vas obveščamo, da smo izdali: 

. dodatek priročnika, v katerega smo zajeli vse dopolnitve druge izdaje ameriškega priročnika. 

Novosti so dodatni indeksi tveganja (za samomor, nasilje in proces zdravljenja) in kazalci veljavnosti 

(npr. indeks simuliranja, indeks obrambnega odgovarjanja, ocenjene vrednosti ALK in DRG), ki 

izboljšajo interpretacijo rezultatov. 

. nov profilni list, ki ima dodatno stran z navodili za izračune novih indeksov in kazalcev veljavnosti 

ter njihovo grafično predstavitev T-vrednostih.  

. posodobljen seznam kritičnih postavk. 
 

Prav tako smo v spletno aplikacijo TESTrešuj dodali elektronski PAI. Tako lahko e-PAI pod 

nadzorom izpolni oseba, ki ji dodelite dostop do vprašalnika; lahko pa e-PAI uporabljate za 

vrednotenje. V obeh primerih dobite poročilo, ki vsebuje poleg rezultatov in profila tudi seznam 

kritičnih postavk ter izpis vseh odgovorov na posamezne postavke. 
 

Vsi, ki ste usposabljanje za PAI opravili na Centru za psihodiagnostična sredstva, lahko stare 

profilne liste in liste s kritičnimi postavkami brezplačno zamenjate za nove. 
 

Naslednje začetno dvodnevno usposabljanje za uporabnike PAI bo 13. in 14. aprila 2016. 

Nadaljevalno usposabljanje bo v obliki dela na primerih v petek, 15. aprila 2016. 

Usposabljanje bo vodila doc. dr. Slavka Galić, specialistka klinične psihologije. 

 

 
 
Dušica Boben 
Center za psihodiagnostična sredstva, d.o.o., www.center-pds.si  

Naj vas spomnimo: PAI je avtorsko zaščiten. Vse neavtorizirane kopije, morebitni prepisi v računalnik, 

spremembe, tudi programi za vrednotenje so nezakoniti. Po pogodbi z ameriško založbo PAR smo jim 

dolžni javiti vsa kršenja avtorskih pravic. 

http://www.center-pds.si/


 
 
NAROČILNICA 
 
Ustanova (plačnik): ________________________________________________________________ 

Naslov: __________________________________________________________________________ 

Davčni zavezanec:    DA  NE     Davčna številka: _______________ Telefon: __________________ 

Uporabnik psihodiagnostičnega pripomočka (ime in priimek): _____________________________  

Telefon: _____________________   e-naslov: __________________________________________ 

  

 Cena Cena z DDV količina 

           (9,5 % oz. 22 %) 

Vprašalnik za oceno osebnosti (PAI)  

Dodatek priročnika PAI          39,00 EUR 42,71 EUR  _____ 

Profilni list z indeksi PAI   0,55 EUR 0,60 EUR _____ 

Kritične postavke 0,26 EUR 0,28 EUR _____ 

Internetna izvedba/vrednotenje PAI (1-9) 0,92 EUR 1,12 EUR _____ 

Internetna izvedba/vrednotenje PAI (10-99) 0,83 EUR 1,01 EUR _____ 

Internetna izvedba/vrednotenje PAI (100-999) 0,75 EUR 0,92 EUR _____ 

 

Želim zamenjati stare liste z novimi.    Pošiljam:    _____ starih profilnih listov 

         _____ starih kritičnih postavk 

 

Kraj in datum:  __________________ Podpis: _________________________ 

 

 Izpolnite in pošljite na naslov Center za psihodiagnostična sredstva, d.o.o., Litostrojska 44d,  

1000 Ljubljana, po faksu 01-5141662 ali e-pošti info@center-pds.si. 

 


