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Zawodowcy 

Tweet 
Webinarium wprowadzające do stosowanie testu w diagnostyce. Prezentowana jest specyfika testu, zasady oceny 
wiarygodności i różnice między poszczególnymi wersjami.  

Dla kogo 
Psychologowie (wymagany dyplom) 

Czas 
4 godziny lekcyjne (180 minut) 

Opis 
MMPI-2® to jeden z podstawowych testów, stosowanych w psychologii klinicznej. Pozwala na określenie 
osobowościowego podłoża problemów, zarówno o charakterze zaburzeń osobowości, jak i poważnych trudności w 
funkcjonowaniu społecznym. Jego ważną zaletą jest rozbudowany system oceny wiarygodności odpowiedzi osoby 
badanej, bogaty zestaw skal i wskaźników, jak również możliwość identyfikacji szczególnie niepokojących odpowiedzi 
na pojedyncze pytania testu. Stanowi nieocenione narzędzie usystematyzowanej diagnozy, wspierające wywiad kliniczny. 
Kurs jest wprowadzeniem przeznaczonym dla osób, dla których MMPI-2® nie jest podstawowym narzędziem pracy, 
jednak chcą nauczyć się odróżniać profile niewiarygodne od uzyskanych w sposób rzetelny, korzystać z podręcznika i 
zrozumieć, na jakie pytania można uzyskać odpowiedź po zastosowaniu testu.  

Program 
Wprowadzenie i historia testu 
Zasady budowy kwestionariuszy behawioralnych 
Ocena wiarygodności profilu 
Przegląd skal klinicznych i całościowa interpretacja profilu 
Raportowanie wyników testu. 
Spojrzenie w przyszłość: MMPI®- RF oraz MMPI®-3. 

Efekty uczenia się 
Uczestnicy szkolenia zapoznają się ze specyfiką MMPI-2®, nauczą się oceniać wiarygodność testu, dokonywać wstępnej 
interpretacji oraz korzystać z możliwości analitycznych platformy Epsilon®. Zapoznają się również z trendami 
rozwojowymi, które wyznaczą kierunki zastosowań testu w przyszłości. 



Kontynuacja 
Diagnoza osobowości i ocena nieprzystosowania w oparciu o DSM-5® (w przygotowaniu) 
Interpretacja MMPI-2® 

Przekazywane 
materiały 

Prezentacja wykładu w formacie pdf. 
(Oficjalnym dystrybutorem testu MMPI-2®, podręczników i aplikacji Epsilon jest Pracownia Testów Psychologicznych 
Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.) 

Zgłoszenie na kurs 
1. Proszę wypełnić zgłoszenie na formularzu „Kursy dla zawodowców” 
2. Po uzyskaniu potwierdzenia zapisu (zależnie od wolnych miejsc) proszę o: 

a. Zaakceptowanie regulaminu 
b. Dokonanie wpłaty 
c. Zweryfikowanie dyplomu (wg zasad podanych w regulaminie) 

3. Następnie należy zalogować się przez wskazany link na webinarium.  
4. Po zakończeniu na podany adres mailowy przekazany zostanie certyfikat i materiały kursu. 

Cena 
300 zł (w tym 56,10 zł VAT). Dostępne zniżki opisane są w Regulaminie szkoleń serii Zawodowcy 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 


