
 

 

 
Spoštovana kolegica, spoštovani kolega! 
 
 
Veseli smo, da vas lahko obvestimo, da je nabor elektronskih 

testov v aplikaciji TESTrešuj bogatejši za Vprašalnik za 

ocenjevanje drugih BIP-D, ki je povezan z Vprašalnikom za 

oceno na delovnem mestu BIP. BIP je namenjen ugotavljanju 

osebnostnih lastnosti povezanih z delovnim okoljem in je 

primeren za aktivno populacijo, staro od 20 do 64 let. Poleg 

vprašalnika za samooceno, ki je že dolgo v naši družini 

elektronskih testov TESTrešuj, je zdaj možno tudi elektronsko 

reševanje kratke oblike Vprašalnika za ocenjevanje drugih  

BIP-D, preko katerega lahko posameznika oceni kdo drug, ki ga 

dovolj dobro pozna. Ocenjevalcev je lahko več. V takem primeru 

se lahko izračuna tudi povprečen profil. Za primerjavo pa dobite 

profila BIP in BIP-D izpisana skupaj.   

  

Primer povprečnega in primerjalnega profila: 

 

 

  

 

 
 



 

 

 
Za tiste, ki naše aplikacije TESTrešuj še ne poznate, nekaj osnovnih podatkov:  
 
Aplikacija je enostavna za uporabo. Ob naročilu vam 

dodelimo uporabniško ime in geslo, s katerim 

dostopate do nje. Nato vnesete osnovne podatke 

testiranca in ga povabite k izpolnjevanju vprašalnika 

(za nekatere je zahtevana nadzorovana izvedba, za 

druge ni potrebna). Druga možnost pa je, da vi 

prepišete njegove odgovore s tiskane oblike 

vprašalnika in se tako izognete ročnemu vrednotenju 

in risanju profila. Ob prvem nakupu vam pošljemo 

navodila za uporabo, lahko pa nas tudi pokličete za 

pomoč. 

 
Spodnja tabela vsebuje trenutni nabor elektronskih testov v aplikaciji TESTrešuj: 
 

Test (kratica) Ime testa 

BFQ Vprašalnik za merjenje strukture osebnosti po modelu “velikih pet” 

BIP Vprašalnik za oceno osebnosti na delovnem mestu – samoocena 

BIP-D Vprašalnik za oceno osebnosti na delovnem mestu – ocena drugega 

D2 Test pozornosti d2 – SAMO izpis profila 

EAE-D Lestvica za oceno stresa - delo 

EAE-Ž Lestvica za oceno stresa - življenje 

EAE-V Lestvica za oceno stresa - vozniki 

EAE-S Lestvica za oceno stresa - starostniki 

EPQ-R Eysenckov osebnostni vprašalnik – revidirana oblika 

SDS-R Iskanje poklicne poti – R oblika – TUDI poročilo za testiranca 

PAI Vprašalnik za oceno osebnosti 

PAI-A Vprašalnik za oceno osebnosti za mladostnike 

PIE Profil indeks emocij 

SV-O Vprašalnik o socialnem vedenju otrok 

VMR-OM Vprašalnik o medosebnih razlikah pri otrocih in mladostnikih 

VUN Vprašalnik o učnih navadah 

WAIS-IV Wechslerjeva lestvica inteligentnosti za odrasle – SAMO vrednotenje, 
izračuni in dva profila 

 
Lepo pozdravljeni. 
 
Dušica Boben         Ljubljana, 29. avgust 2019 


