DELO S PRIMERI
Sklop srečanj psihologov na področju psihodiagnostike kadrov
Prvo srečanje: četrtek, 6. oktobra 2022 od 13.15 do 16.00 ure
Center za psihodiagnostična sredstva, Litostrojska 44d, Ljubljana
Spoštovani kolegi in kolegice.
Prisrčno vabljeni na srečanja psihologov, ki v okviru dela s kadri uporabljamo psihodiagnostiko pri izboru ali
razvoju kadrov.
Srečanje je zamišljeno kot praktično delo, izmenjava izkušenj in mnenj, pogovor o praktičnih in etičnih
dilemah pri ocenjevanju obstoječih ali novih kadrov. Srečevali se bomo v zaprti skupini.
Psihologinji, Nika Knez in Marjeta Trstenjak, ki srečanja pripravljata, več let skoraj vsakodnevno srečujeta
kandidate za različno zahtevna delovna mesta, od proizvodnje do vodstvenih kadrov. Za celostno oceno
posameznika, uporabljata teste sposobnosti, osebnostnih lastnosti, interesov in motivacije.
Vsako srečanje bo sestavljeno iz krajše uvodne predstavitve na izbrano temo in dela na vaših in naših
konkretnih (anonimiziranih) rezultatih oseb. Vabljeni vsi, ki bi si želeli pri svojem psihodiagnostičnem delu
pri selekciji in razvoju kadrov posveta s kolegi.
Predvidene teme:

 Kaj želimo izvedeti s testiranjem (prevajanje zahtev delovnega mesta v psihološki jezik) in izbor






testov.
Vprašanja in dileme povezane z etiko,
Izvedba psihološkega ocenjevanja (aktivnosti pred, med in po).
Intelektualni potenciali, osebnost in motivacija.
Iskrenost odgovarjanja (lestvice upravljanja vtisa) – možne razlage;
Sinteza: oblikovanje in preverjanje hipotez, vedenjska vprašanja, pisanje poročila.

Vabimo vas, da na vsako srečanje prinesete svoje primere iz prakse. Ni nujno, da so povezani z obravnavno
temo. Na vsakem srečanju bomo namenili polovico časa obravnavi konkretnih primerov.

Psihologe, uporabnike psiholoških testov, vabimo na sklop srečanj, ki se bo začel v četrtek, 6. oktobra 2022
od 13.15 do 16.00 ure v prostorih Centra za psihodiagnostična sredstva na Litostrojski 44d v Ljubljani.
Kotizacija za vseh 6 mesečnih srečanj znaša 372,00 EUR + 22% DDV = 453,84. Delo bo potekalo v manjši zaprti
skupini.
Za prijave do 15. septembra priznamo 5 % popust za vsakega udeleženca. Če je več udeležencev iz istega
podjetja, drugemu, tretjemu… priznamo (dodatni) 10 % popust.
Predvideni termini so:
6. oktober 2022,
8. november 2022,
1. december 2022,

12. januar 2023,
2. marec 2023 in
6. april 2023.

Na prvem srečanju bomo potrdili datume in naredili seznam tem, ki vas zanimajo.
Predvidevamo udeležbo v živo, saj je lahko med udeleženci boljša komunikacija o obravnavanih primerih.
Glede na vaše želje, se lahko dogovorimo tudi za online izvedbo.
Velikost skupine je omejena na 10 udeležencev, zato vas vljudno prosimo, da nam čim prej pošljete
izpolnjeno priloženo prijavnico, če se nameravate srečanj udeležiti. Vsak udeleženec bo prejel potrdilo o
udeležbi, poskrbljeno bo za prigrizke in osvežitev v odmoru.
Veselimo se srečanja z vami!

Anita Jovanova

Ljubljana, 29. avgust 2022

PRIJAVNICA
za udeležbo na sklopu srečanj psihologov na področju psihodiagnostike kadrov
Prvo srečanje bo v četrtek, 6. 10. 2022, v Ljubljani.
Udeleženec/-ka: ___________________________________________________________________________
Naročnik (plačnik): _________________________________________________________________________
Naslov: __________________________________________________________________________________
Telefon: ____________________
Zavezanec za DDV (ustrezno obkroži):

E-naslov udeleženca: __________________________
DA NE

Davčna številka: _____________________________

Kotizacijo za udeležbo, ki znaša 372,00 EUR + DDV (tj. 453,84 EUR) bomo poravnali po prejetju računa.
______ Uveljavljamo 5 % popust za zgodnjo prijavo do 15. septembra 2022 (353,40 + DDV = 431,15 EUR).
______ Uveljavljamo 10 % popust za dodatnega udeleženca iz iste organizacije (334,80 + DDV = 408,46 EUR).
______ Uveljavljamo oba popusta ob prijavi do 15. 9. 2022 za dodatnega udeleženca iz istega podjetja
(316,20 + DDV = 385,76 EUR).

Podpis udeleženca:

Podpis odgovorne osebe:

Datum:

Žig

Izpolnjeno prijavnico nam pošljite po pošti ali skenirano po elektronski pošti. Račun za celoten sklop šestih
srečanj vam bomo poslali po prvem srečanju. Možno je plačilo na obroke.
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.

