Indywidualne szkolenie
pt „Psychologia transportu w praktyce”
dla absolwentów studiów podyplomowych
„Psychologia Transportu”
Miejscowość: Warszawa
Termin: 2017
Jednostka organizacyjna: Instytut Transportu Samochodowego
Centrum Telematyki transportu
Pracownia Psychologii Transportu i Symulatorów Jazdy

Pracownia Psychologii Transportu i Symulatorów Jazdy ITS jest ośrodkiem badań psychologicznych kierowców,
kandydatów na kierowców, instruktorów i egzaminatorów, przygotowującym i opracowującym również metody
i metodyki badań kierujących pojazdami. Podejmowane przez Pracownię działania mają na celu podnoszenie
poziomu bezpieczeństwa na polskich drogach poprzez między innymi prowadzenie prac badawczych związanych
z psychologicznymi aspektami bezpiecznego uczestnictwa w ruchu drogowym.
Cel szkolenia:
Szkolenie adresowane jest do absolwentów studiów podyplomowych „Psychologia Transportu”, którzy chcą
przypomnieć bądź utrwalić wiedzę zdobytą na studiach podyplomowych z tego obszaru oraz nabyć praktycznych
umiejętności do diagnozy i orzecznictwa psychologicznego w zakresie psychologii transportu.
Celem szkolenia jest przygotowanie absolwenta studiów podyplomowych Psychologia Transportu
do samodzielnego wykonywania psychologicznych badań i wydawania orzeczenia na ich podstawie.

Harmonogram szkolenia:
1.

Prawne podstawy orzecznictwa psychologicznego: omówienie aktów prawnych, jakie są
podstawą wykonywania badań, procedury kierowania na badania i wydawania orzeczeń. Dokumenty
i wymagania niezbędne do rozpoczęcia własnej działalności w tym zakresie.
2. Osobowościowe uwarunkowania stylu kierowania pojazdem – omówienie testów
osobowościowych i temperamentalnych wykorzystywanych w psychologicznych badaniach kierowców
wraz z interpretacją
3. Dobór metod dla różnych grup badanych pod kątem celu badania (kierowcy zawodowi,
kierowcy z grup ryzyka, kierujący pojazdami, instruktorzy, egzaminatorzy)
4. Badania aparaturowe w badaniach kierowców: ćwiczenia na urządzeniach (standardowa
aparatura, Wiedeński System Testów, Kontrastometr)
5. Diagnoza psychologiczna – omówienie trudnych przypadków
Zapewniamy indywidualne dopasowanie szczegółowego programu oraz terminu odbycia
szkolenia (poniedziałek – piątek 9.00 – 14.00)
Koszt pełnego szkolenia (20h) – 900 zł. +VAT
Zgłoszenia prosimy kierować na skrzynkę e-mail: monika.ucinska@its.waw.pl
W nadsyłanych dokumentach prosimy o dopisanie klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych
osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji przez ITS zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia
1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926, z późn. zm.).

