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Tweet 
16-godzinny kurs w formie webinaria (live) przygotowujący do samodzielnego stosowania MMPI-2®, 
oceny wiarygodności, opisu wyników i raportowania (w formule rekomendowanej przez DSM-5®). 
Kurs kończy się samodzielną analizą przypadku (z informacją zwrotną) 

Dla kogo 
Psychologowie (wymagany dyplom) 

Czas 
16 godzin lekcyjnych (720 minut w czterech blokach po 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 prowadzony będzie w oparciu o system opisu obszarów i cech osobowości zaproponowany w podręczniku DSM-
5™. 
Kurs poświęcony będzie ocenie i opisowi problemów osobowościowych z wykorzystaniem testu MMPI-2™. Słuchacze 
będą mieli możliwość przeprowadzenia samodzielnych ćwiczeń w zakresie oceny wiarygodności profilu i analizy 
mechanizmów obronnych (na podstawie 10 skal kontrolnych), wykonania samodzielnego opisu osobowości w 
kategoriach DSM-5™, oraz uzyskania informacji zwrotnej. 
Zajęcia prowadzone będą w formie webinarium, obejmującego 16 godzin online live, oraz pracę domową z informacją 
zwrotną. Osoby, które ukończą test (w tym pracę domową) uzyskają certyfikat. Zajęcia prowadzone będą w grupach 10-
15 osób. 



Program 1. Wprowadzenie i historia testu. Zasady budowy kwestionariuszy behawioralnych. Niezbędne informacje 
psychometryczne (zasady stosowania skali tenowej, rzetelność i przedziały ufności).  

2. Ocena wiarygodności profilu w warunkach poradnictwa oraz ambulatoryjnej i szpitalnej opieki psychiatrycznej.  
3. Wprowadzenie do systemu opisu osobowości w DSM-5™ 
4. Interpretacja skal klinicznych oraz podskal, Charakterystyka całościowa, weryfikacja hipotez. 
5. Interpretacja skal dodatkowych i pytań krytycznych. 
6. Skale zrestrukturyzowane: dlaczego warto przełamać przyzwyczajena? 
7. Raportowanie wyników testu. 
8. 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 
interpretacji oraz korzystać z możliwości analitycznych platformy Epsilon®. Nabędą kompetencji tworzenia 
profesjonalnych raportów z testu, w tym stosowania schematów opisu osobowości promowanych przez DSM-5™. 
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) 
Superwizja diagnostyczna psychologów wykorzystujących MMPI-2® 

Przekazywane 
materiały 

Prezentacja 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 

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

Cena 
600 zł (w tym 112,20 VAT). Dostępne zniżki opisane są w Regulaminie szkoleń serii Zawodowcy 



 


