
Latvijas Profesionālo Psihologu Asociācija
piedāvā piedalīties apmācības seminārā

par MINNESOTAMULTIPHASIC PERSONALITY INVENTORY (MMPI) -
Minesotas daudzfāžu personības aptauju (STARK R. HATHAWAY, J.C. McKINLEY,

1939), MMPI-2 (1989), MMPI-A (2008), MMPI-2RF (2011)

Apmācības semināra vadītāja: Evelīna Mūze, Mg.Psych., sertificēts psihologs – pārraugs

klīniskās un veselības psiholoģijas jomā, Psihologu sertifikācijas padomes locekle

Norises vieta: Elizabetes iela 45/47, ieeja arkā no Jeruzālemes ielas puses, zāle II stāvā)

Semināra darba laiks: 11. maijā no 14.00 līdz 17.30; 12. maijā no 10.00 līdz 13.30
I. Posms. Teorētiskā daļa un tās saturs:

1. MMPI izveide. MMPI varianti, kuri tiek lietoti Latvijā: SMIL, MMPI-2.
2. Nepieciešamie materiāli testēšanas procedūras veikšanai. Instrukcija. Testēšanas
pamatprincipi.
3. Rezultātu apstrādes veidi.
4. MMPI uzbūve. Ticamība un validitāte.
5. MMPI skalas.
6. MMPI profilu veidi. Interpretācijas principi.
7. Skalu kombinācijas.
8. MMPI datu izmantošana psihologa atzinumā.

Pēc šīs nodarbības katrs dalībnieks saņems savā īpašumā mapi ar MMPI.
II. Posms. Pēc mēneša (datums pēc vienošanās) praktiska nodarbība grupā, kuras laikā katrs
dalībnieks prezentē divus MMPI testēšanas gadījumus (vēlams gan vīrieša, gan sievietes
gadījumus). Jāsagatavo atzinums, izmantojot nepieciešamos anamnēzes datus un MMPI datu
rakstisku interpretāciju. Jāuzrāda atbilžu un profila lapa. Tā kā nodarbība notiek grupā tiek
nodrošināta iespēja piedalīties dažādu personību profilu analīzē un interpretācijā.
Pēc šeit aprakstīto uzdevumu izpildes katrs dalībnieks saņems sertifikātu, kas apliecinās

piedalīšanos apmācības seminārā ‘’Zināšanas un prasmes MMPI testa pielietošanā’’ 24 stundu
apjomā.
Seminārs notiks latviešu valodā.

Semināra maksa un apmaksas kārtība:
LPPA biedriem – 102.00 eiro; Pārējiem – 125.00 eiro.
Cenā ir iekļautas kafijas pauzes, mape ar MMPI materiāliem: instrukcija, jautājumu komplekts, 2
atbilžu lapas, 2 veidlapas profila izveidošanai gan vīriešu, gan sieviešu variantam, speciāli
izgatavots atslēgu komplekts (14 vienības)

Maksājumu ar pārskaitījumu lūdzam veikt uz bankas kontu:
IK "Profesionālā pilnveides skola klīniskā psiholoģijā "
Reģ.Nr. 40002161918
Brīvības iela 148-35, Rīga, LV-1012
A/S "Swedbank",
HABALV22
Konta Nr. LV93HABA0551034711733
Maksājuma uzdevumā lūdzam norādīt semināra dalībnieka vārdu un uzvārdu!

Tā kā dalībnieku skaits ir ierobežots, dalība tiks reģistrēta, dalībniekiem iemaksājot
avansu 30 eiro (kas neierašanās gadījumā netiks atmaksāts) vai pilnu maksu līdz
08.05.2019.

Ja maksājuma veikšanai Jums nepieciešams faktūrrēķins, lūdzam, atsūtīt rekvizītus uz jau
minēto e-pasta adresi lppa@lppapsihologi.lv (pilns iestādes nosaukums, reģistrācijas numurs,
adrese vai vārds, uzvārds, personas kods personai, kura piedalīsies seminārā, bankas nosaukums
un konta numurs).

mailto:lppa@lppapsihologi.lv

