
 

 

 

Dvodnevno usposabljanje 

VPRAŠALNIK ZA OCENO OSEBNOSTI – PAITM 

 ponedeljek, 30. in torek, 31. marca 2020, od 9.00 do 17.00 

na Centru za psihodiagnostična sredstva, Litostrojska 44d, Ljubljana  
 

Spoštovana kolegica, spoštovani kolega! 
 

Vljudno vabljeni na usposabljanje za uporabo Vprašalnika za oceno 

osebnosti – PAITM. Program smo pripravili tako, da je usposabljanje 

namenjeno tistim, ki test že uporabljate, in tudi tistim, ki ga še boste. Cilj 

dvodnevnega usposabljanja je usmerjen v izvedbo, vrednotenje in 

predvsem interpretacijo rezultatov testa. Svoje bogato znanje in izkušnje 

bo z nami delila doc. dr. SLAVKA GALIĆ, specialistka klinične psihologije.  

Dr. Galićeva dela na oddelku za psihiatrijo in klinično psihologijo v Bolnici 

Požega na Hrvaškem, sodelovala je pri hrvaški priredbi PAI in že več let 

uspešno vodi usposabljanja na Hrvaškem in v Sloveniji.  

 
VSEBINA 

Ponedeljek, 30. marec 2020, od 9.00 do 17.00 

 PAI: osnovni podatki o testu (razvoj, merske značilnosti), uporaba vprašalnika 

 PAI: vrednotenje in določanje veljavnosti profila: pokazatelji izkrivljenosti profila in dodatni 
pokazatelji veljavnosti 

 Osnovni principi interpretacije; interpretacija kliničnih lestvic in podlestvic (konfiguracija podlestvic, 
diagnostične možnosti, implikacije za zdravljenje, prikaz primerov) 

 Interpretacija lestvic obravnave in medosebnih lestvic  

Torek, 31. marec 2020, od 9.00 do 17.00 
 Interpretacija dodatnih indeksov 

 Interpretacija konfiguracij PAI: kodni tipi 

 Interpretacija modalni klastri, kritične postavke  

 Ocena kliničnih sindromov: nepsihotične motnje 

 Ocena kliničnih sindromov: odvisnost, psihotične motnje 

 Ocena kliničnih sindromov: organske oškodovanosti osrednjega živčnega sistema 

 Zaključna razprava z udeleženci 

PAI je kategorije D, ki od univ. dipl. psihologa (po t. i. starem študijskem programu) ali mag. psihologije (po t. i. 

bolonjskem študijskem programu) zahteva dodatno usposabljanje.  

 

Usposabljanje bo potekalo v hrvaškem jeziku (kolegica Slavka Galić razume slovensko). Vsak udeleženec bo 

prejel gradivo in ob koncu potrdilo o udeležbi. Če že imate priročnik PAI, ste vabljeni, da ga za lažje delo 

prinesete s seboj. Poskrbljeno bo za malico ter pijačo in prigrizke med odmori.   
 

Lepo pozdravljeni!  
Andreja Cvenkelj                                                                                                 Ljubljana, 24/12/19       



 

 

 

 
 

 

 


