Utbildning och certifiering

Genomför era
UPP-testningar
själva.

PSYKOLOGISK METOD ERBJUDER tre dagars utbildning i alla
UPP-tester. Företag och organisationer kan på så vis ha egna
certifierade användare av testerna och därmed också teckna
licensavtal för att själva genomföra testningarna.

Bakom testet Understanding Personal Potential – 
UPP* samt det korta screeningtestet StepOne Screen
ligger flera år av nydanande forskning. Korrektion
för skönmålning är en av många starka sidor hos
testen, en annan är att de är framtagna för den
svenska arbetsmarknaden.
Företag och organisationer kan själva genomföra
sina testningar. För det krävs utbildade och certi
fierade användare samt ett licensavtal.
K
 ort om testerna

Understanding Personal Potential, UPP-testet, är 
utvecklat i Sverige. Det mäter med hög reliabilitet
och validitet, viktiga dimensioner i arbetslivet, korrigerar för skönmålning på ett v etenskapligt validerat
sätt och mäter bland annat också stämningsläge vid
testningen samt testdatas kvalitet.
Det kortare testet StepOne Screen gör en första
sortering i den tidiga fasen av en rekryterings
process. Det passar för en grupp av sökande, någon
övre gräns för antalet testpersoner finns inte, flera
hundra personer kan testa sig.

Utbildningen genomförs normalt i Stockholm men
kan även hållas på andra orter.
För dig som vill vidareutveckla din kompetens i
UPP-testerna med en uppföljningsdag.
Utbildningen riktar sig till dig som tidigare är
certifierad i UPP-testerna och har viss erfarenhet av
att använda dem och vill uppdatera din kompetens
tillsammans med andra användare. Utbildningen
har både teoretiska och interaktiva inslag, där du
med fördel har med dig egna case.
P
 ris

Kontakta oss på Psykologisk Metod med dina
frågor, till exempel om detaljerat s chema, kurs
litteratur, prislista och kommande kurstillfällen, 
så berättar vi mer.
*A
 lla våra test UPP Personlighetstest, UPP Problemlösning o ch
StepOne Screen är certifierade av Det Norske Veritas (DNV-GL).

U
 tbildningen

Inledningsvis tar deltagaren själv testet. Därefter
har vi en dags genomgång av testteori och person
lighetspsykologi samt en dag om UPP. N
 ågra veckor
senare avslutas utbildningen med en uppföljningsdag. Då går vi igenom och återkopplar de testningar
som deltagaren själv har genomfört.
Efter genomgången utbildning licensieras använ
darna. Med ett licensavtal kan företaget/organi
sationen själv hantera och genomföra testningarna.
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Konsulttjänster

Svenska kvalitetstest på flera språk för arbetsmarknader över hela världen!
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PSYKOLOGISK METOD AB

Vi arbetar hårt för att
våra kunder ska få så god service
att de kommer ihåg den

OM PSYKOLOGISK METOD OCH VÅRA TESTER.
Psykologisk Metod AB erbjuder t ester för mätning av
personlighet, begåvning och attityder. Företaget är
ett forsknings- och konsultföretag inom psykometri
och riskforskning som grundats och leds av Lennart
Sjöberg, professor em. i psykologi vid Handelshög
skolan i Stockholm och leg. psykolog.
Lennart Sjöberg har i många år varit verksam inom
metodutveckling för p
 sykologisk testning. Han är
också ledamot vid ett flertal vetenskapliga akademier
och ledamot i redaktionerna för flera internationella
vetenskapliga tidskrifter.
Med ett antal böcker, vetenskapliga artiklar och forskningspriser är Lennart Sjöberg en av Sveriges främsta
och mest citerade forskare inom psykologin.

UPP-testet
Mäter, med hög reliabilitet och validitet, viktiga
dimensioner i arbetslivet, korrigerar för skönmålning, tar hänsyn till ”dagsformen” och testdatas
kvalitet.
StepOne Screen™
Gör en första snabb sortering i en rekrytering.
Passar för en grupp av sökande, upp till flera
hundra personer kan testa sig.
UPP/Begåvningstest
Mäter mer noggrant verbal och spatial-logisk
förmåga. En förkortad version kan kopplas till
UPP-testet och StepOne Screen.
UPP/Utbildning med certifiering
Tre dagars utbildning i alla UPP-tester.
Konsulttjänster

Kontakta oss!
Ring eller mejla oss på Psykologisk Metod 
med dina frågor s å berättar vi mer om våra
svenska kvalitetstest.
info@psykologisk-metod.se
08 - 7557 234
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PSYKOLOGISK METOD AB
Box 50, 182 11 Danderyd
www.psykologisk-metod.se

