FORMULARZ KWALIFIKACYJNY NA SZKOLENIE W PRACOWNI TESTÓW PSYCHOLOGICZNYCH PTP
Informacje zebrane w tym formularzu mają służyć ocenie, czy uczestnik może zostać zakwalifikowany na szkolenie ze stosowania
narzędzi diagnostycznych przeznaczonych dla różnych specjalistów, zgodnie z opisaną niżej kategoryzacją.
Szkolenie: Podstawy psychometrii dla osób niebędących psychologami
Prosimy zaznaczyć kolejne szkolenia, którymi może być Pan/Pani zainteresowany/zainteresowana:
ASRS

DINEMO

LMI

TKR

BIP

DMI-2

PKIE

TRE

CDI 2

FROSTIG

RHLB

WERK

Connners 3

INTE

SIE-T

HERMANS

CWP

LBQ

TCT-DP

Uzasadnienie potrzeby stosowania wybranych testów psychologicznych:
___________________________________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________________________
Imię i nazwisko uczestnika: _________________________________________________________________________________________________________
Email: ___________________________________________________________________________ Telefon: _________________________________________
Wykształcenie
Tytuł naukowy: ____________ Specjalizacja: _________________________________________________________________________________________
Uczelnia: _________________________________________________________________________________________________________________________
Dodatkowe kursy, specjalizacje, uzyskane certyfikaty:
1. ________________________________________________________________________________________________________________________________
2. ________________________________________________________________________________________________________________________________
3. ________________________________________________________________________________________________________________________________
Aktywność zawodowa
Branża:
Prywatna praktyka psychologiczna

Medycyna

Służba cywilna

HR

Edukacja

Inna:_________________________

Doradztwo zawodowe

Szkolnictwo wyższe

Aktualne zatrudnienie:
Instytucja: _______________________________________________ Stanowisko: _____________________________________________________________
Wcześniejsze zatrudnienie:
Instytucja: _______________________________________________ Stanowisko: _____________________________________________________________
Instytucja: _______________________________________________ Stanowisko: _____________________________________________________________
Członkostwo w organizacjach i stowarzyszeniach zawodowych:
1. ________________________________________________________________________________________________________________________________
2. ________________________________________________________________________________________________________________________________
Testy zostały zgodnie z wytycznymi PTP podzielone na kategorie o zróżnicowanej dostępności:
A - Dla psychologów; dla
innych profesjonalistów

B1 - Dla psychologów; dla innych
profesjonalistów po ukończonym szkoleniu z
psychometrii

B2 - Dla psychologów; dla innych profesjonalistów po
ukończonym szkoleniu z psychometrii oraz szkoleniu z
konkretnego testu

Wymagane kwalifikacje:

Wymagane kwalifikacje:

Wymagane kwalifikacje:

• Ukończone studia
magisterskie z psychologii

• Ukończone studia magisterskie z psychologii

• Ukończone studia magisterskie z psychologii

lub

lub

lub

• Ukończone dowolne studia wyższe
magisterskie,
• ORAZ posiadanie certyfikatu ukończenia
szkolenia oraz zaliczenia egzaminu z
psychometrii wg programu
zaakceptowanego przez PTP,
• ORAZ praca z ludźmi w obszarze
zawodowym, który stanowi uzasadnienie dla
wyboru i stosowania narzędzia.

• Ukończone dowolne studia wyższe magisterskie,
• ORAZ posiadanie certyfikatu ukończenia szkolenia oraz
zaliczenia egzaminu z psychometrii wg programu
zaakceptowanego przez PTP,
• ORAZ ukończone szkolenie z zakresu konkretnego testu
(lub grupy podobnych testów) – wymagane
przedłożenie certyfikatu ukończenia szkolenia.
• ORAZ praca z ludźmi w obszarze zawodowym, który
stanowi uzasadnienie dla wyboru i stosowania narzędzia.

• Ukończone dowolne studia
wyższe magisterskie,
• ORAZ praca z ludźmi w
obszarze zawodowym,
który stanowi uzasadnienie
dla wyboru i stosowania
narzędzia.

C – Tylko dla
psychologów
Wymagane
kwalifikacje:
• Ukończone
studia
magisterskie z
psychologii.

Oświadczam, że wszystkie informacje przedstawione w tym formularzu są zgodne z prawdą.*
Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych wysyłanych drogą elektroniczną przez Pracownię Testów Psychologicznych Polskiego
Towarzystwa Psychologicznego Sp. z o.o.
Zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (Dz. U. Nr 133, poz. 883 z póź. zm.) wyrażam zgodę na przetwarzanie
moich danych osobowych zawartych w niniejszym formularzu przez Pracownię Testów Psychologicznych Polskiego Towarzystwa Psychologicznego Sp.
z o.o., w celu przekazywania mi drogą elektroniczną informacji dotyczących organizowanych szkoleń.*
Zapoznałem się z Regulaminem szkolenia i akceptuję jego postanowienia.*
*Zaznaczenie wymagane, do zakwalifikowania się na szkolenie

