NEO-PI-3

Certifieringskurs 12-13 november 2019
Kursen riktar sig särskilt till dig som avser använda NEO-PI-3 inom det arbetspsykologiska fältet
vid urval, omplacering, teamutveckling, ledarskapsutveckling och karriärplanering. Deltagarna blir
efter kursens avslut certifierade användare med rätt att köpa och administrera testet.
NEO-PI-3 är ett av världens mest väldokumenterade personlighetstest. Testet bygger på den så
kallade femfaktormodellen som beskriver personligheten utifrån fem breda personlighetsfaktorer.
NEO-PI-3 är utvecklat av de amerikanska forskarna Paul Costa Jr. och Robert McCrae.
Den svenska versionen av NEO-PI-3 är granskad och godkänd med höga betyg av DNV GL.
Dag 1 – kursledare: Lovisa Alehagen

Dag 2 – kursledare: Sara Henrysson Eidvall

• Presentation av deltagare och
kursupplägg

• Psykometriska egenskaper

• Femfaktormodellen
• Utvecklingen av NEO-PI-3
• Skalor och fasetter
• Administrering av testet via webb
och på papper

• Användningsområden med fokus på urval
och utveckling
• Tolkning av resultat och genomgång av
profiler
• Återkoppling
• Etik och testkvalitet
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Foto: David Brohede

Sara Henrysson Eidvall, legitimerad psykolog och
specialist i arbets- och organisationspsykologi.
Hon har Europeiskt certifikat för arbetspykologisk
testning, Eurotest (tidigare STP-certifikat).

För den vetgirige finns mycket användbar
information att utläsa i ett testresultat.

Sara har verkat som organisationskonsult och
urvalspsykolog i mer än 25 år och är en av de tre
grundarna av Henrysson, Åkerlund och Sjöberg AB.
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Begär gärna offert vid många deltagare från samma arbetsplats.
Alternativt anordnar vi även företagsinterna utbildningar.
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12.900:-/deltagare. Den svenska NEO-PI-3 manualen, provtest och
kursintyg ingår. Även lunch och fika ingår båda dagarna.

ualen ing
an
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Tid och plats
Tisdag 12/11 kl. 10-16. Onsdag 13/11 kl. 9-15.
Finlandshuset, Snickarbacken 4 i centrala Stockholm.

M

Lovisa Alehagen är legitimerad psykolog och
produktspecialist hos Hogrefe. Hon kommer
att guida dig även efter avslutad kurs så att du
kommer igång att använda instrumentet.

Generella villkor
Anmälan
För att anmäla dig till certifieringskursen fyller du i anmälningsblanketten nedan. Anmälan är
bindande. Båda kursdagarna är obligatoriska.
Maila din ifyllda anmälningsblankett till:
info@hogrefe.se
Bekräftelse
Bekräftelse skickas ut när vi har mottagit din anmälan. Om kursen är fulltecknad kontaktar vi
dig för att diskutera andra alternativ. Efter avslutad kurs kommer du att få ett intyg på att du är
certifierad användare.
Lunch och övernattning
Lunch och fika är inkluderat i kursavgiften. Eventuell övernattning ordnas på egen hand.
Kursavgift
Kursavgiften är 12.900 kr per deltagare för båda dagarna. Faktura för kursavgiften skickas ut
efter kursens avslut.
Avbokning
Avbokning sker skriftligt till Hogrefe. Vid avbokning tidigare än 4 veckor före kursstart debiteras
50% av kursavgiften. Vid avbeställning senare än 4 veckor innan kursstart debiteras hela
beloppet.

Anmälningsblankett certifieringskurs NEO-PI-3 12 & 13 november 2019
Namn
Arbetsgivare
Fakturaadress
Postnummer/postort
Telefonnummer dagtid
E-post
Tidigare utbildning/erfarenhet inom området eller närliggande områden:

Jag har läst igenom och godkänner villkoren för anmälan.
Signatur

Hogrefe Psykologiförlaget AB. Gävlegatan 12 B. 113 30 Stockholm, Sverige. info@hogrefe.se

