
 
 

 
 

 
 

СЕРТИФИКАЦИОННО ОБУЧЕНИЕ ЗАРАБОТА С ПСИХОМЕТРИЧНИТЕ 
ИНСТРУМЕНТИ ЗА ОЦЕНКА НА СПОСОБНОСТИ И ЛИЧНОСТНИ 

ХАРАКТЕРИСТИКИ 
 
Психометричните оценки носят по-голяма обективност и прозрачност на всеки 
процес по оценка или развитие. Този курс осигурява пълно обучение за това как 
оценяват, подбират и интерпретират когнитивни тестове и личностни 
въпросници. Този курс е идеален за експерти подбор на персонал и експерти 
обучение и за развитие, които желаят да използват тестове за способности и 
лични въпросници за помощ при избора, управлението и развитието на 
служителите. 
 

ЦЕЛИ НА ОБУЧЕНИЕТО 
 

• Да разберете как да идентифицирате, оцените и изберете подходящите 
когнитивни тестове спрямо нуждите на оценка 

• Да умеете да администрирате, оцените и интерпретирате когнитивни 
тестове  

• Да умеете да администрирате, оцените и интерпретирате личностни 
въпросници и работа с  OPQ32 

• Да научите как да прилагате OPQ в различните етапи от цикъла на 
Управление на Таланти 

• Да знаете как да свържете OPQ с компетентностите, ключови за успеха в 
бизнеса 

 
ПРОГРАМА 

 
Модул 0: Самостоятелна подготовка  

• Тестове за интелигентност и способност 
• Теория на личността 
• Избор на правилните инструменти 
• Надеждност и валидност 
• Статистика 
 

Модул 1: Интродукция в психометрията 
• Дефинираме "добро представяне"  
• Избор на инструменти за оценка на когнитивните способности 

спрямо нуждите на оценка 
• Как да администрираме психометрични инструменти  

 
Модул 2: Интерпретация на резултатите  от Verify – когнитивните тестове  

• Какво наистина ни дават резултатите 
• Как да ги използваме в зависимост от етапите в цикъла на   

Управление на Талантите 



 
 

 
 
 
 

• Как да дадем обратна връзка на база резултати от когнитивни 
тестове. 

 
Модул 3: Интерпретация на резултатите  от OPQ – личностен въпросник  

• Какво е личността  
• Как може да я измерим 
• Структура и профил на OPQ  
 

Модул 4: Обратна връзка по OPQ 
• Как да опишем OPQ профил по време на среща за обратна връзка 
• Терминология и изказ, който следва да използваме за описание на     

резултатите 
• Налични интерпретативни доклади и тяхната структура 

 
 
ВОДЕЩ НА ОБУЧЕНИЕТО 
 

Богдан Георгиев 
Старши експерт Оценка на Мениджъри 
 
Подкрепям компаниите в проектирането и 
реализацията на големи международни 
многоезични Центрове за оценка, програми 
за идентифициране на талантите и 
селекцията на C-level Executives. Обучил съм 
над 300 оценители в методологията на 
Център за оценка и от 2017 г. съм 
единственият оторизиран SHL треньор за 
България. 
 
Имам над 10 години професионален опит в 
организационното консултиране във 
Франция, Белгия, Германия и България. 
 
 

Образование 
 
Магистър по „Трудова и организационна психология” от Louis Pasteur 
University, сертифициран Оценител в Център за оценка от Hudson Global, 
сертифициран треньор Психометрия от SHL. 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 
Дати на провеждане: 20,21, 27, 28 май 2021 г. 
 
Цена: 1900 евро без ДДС 
 
Контакт за записване: Мила Захариева 
GSM: 0898 74 33 66 
e-mail: m.zaharieva@ninetynine.bg  
 


