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Seria 
Zawodowcy 

Tweet 
Webinarium systematyzujące metodykę psychologii transportu.  Omawiamy wskaźniki przeciwwskazań poznawczych, 
osobowościowych i psychomotorycznych w oparci o wywiad, testy i obserwację.  

Dla kogo 
Psychologowie (wymagany dyplom). Kurs nie prowadzi do uzyskania formalnych uprawnień psychologa transportu. 

Czas 
4 godziny lekcyjne (180 minut) 

Opis 
Badania kierowców zawodowych, a szczególnie osób ubiegających się o odzyskanie prawa jazdy wymagają ścisłej oceny 
sfery poznawczej, osobowości i psychomotoryki. Metodyka opracowana w ITS opisuje wskaźniki 10 kluczowych 
dysfunkcji, mogących być przyczyną przeciwwskazań. Wskazuje również, w jakich sytuacjach można orzec, że 
dysfunkcje te są kompensowane. Kurs pokazuje, w jaki sposób za pomocą testów (klasycznych, Test2Drive i systemu 
wiedeńskiego) wywiadu i obserwacji uzasadniać orzeczenia psychologiczne. Omówione zostaną również możliwości 
badań obcokrajowców. 

Program 1. Dysfunkcje i kompensacja. Uzasadnianie orzeczeń w oparciu o metodykę ITS 
2. Prawidłowa dokumentacja bez stresu 
3. Klasyczne i komputerowe: Testy dla kierowców polskich i ukraińskich 
4. Orzecznictwo a diagnostyka: jak bardzo pogłębiona powinna być analiza. 

Efekty uczenia się 
Uczestnicy będą umieć formułować prawidłowe orzeczenia i je uzasadniać (w oparciu o dysfunkcje wynikające z 
rozporządzenia). Będą również (w uzasadnionych przypadkach) umieć oceniać zasoby, dające możliwość kompensacji 
słabych stron. Wypracowana wiedza i umiejętności pomogą zachować obiektywizm i asertywną postawę w sytuacjach 
podejmowania decyzji. 



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

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 


