EBU™

Evidensbaserat Urval™ Endags utbildning
Syftet med denna kurs är att ge en allmän orientering samt
grundläggande teoretiska och praktiska kunskaper rörande
aktuella områden inom urval i organisationer. Ett andra syfte med
momentet är att ge en övergripande träning i att kritiskt granska
de processer och metoder som idag används både nationellt
och internationellt vid urvalsbeslut i organisationer.

Certifikat
Personcertifiering i Evidensbaserat
Urval™ (EBU). Certifieringen
bygger på kunskap om ISO 10667:
Bedömnings-tjänster i arbetslivet)
och ISO 30405: Vägledning för
rekrytering.

EBU™
EBU™ är en transparent
urvalsprocess som leder till ett
urvalsbeslut som baseras på
slutsatser av data och teori som

Lärandemål
1. definiera begreppen reliabilitet och validitet i relation till
urval i organisationer.
2. beskriva och ge exempel på beslutsunderlag i
urvalssituationer.
3. exemplifiera hur individuella differenser påverkar
beteenden på arbetsplatsen.
4. beskriva ekonomiska för- och nackdelar med olika
urvalsmetoder.
5. definiera diskriminering i urvalssammanhang samt
beskriva processer som kan förhindra diskriminering

Examinationen

stödjer användandet av en viss
bedömningsmetod, inom en
specifik kontext i ett specifikt syfte.
EBU™ leder till en rättvis och
ekonomisk sund process.

Kravet för att få certifiering är inlämnande av en kortare
fallbeskrivning. Uppgiften ska vara inlämnad 2 veckor efter
utbildningsdagen. Denna fallbeskrivning kommer att bedömas
som godkänd / icke godkänd av extern bedömare. Vid icke
godkänd fallbeskrivning finns möjlighet till komplettering.

2018 Tid Plats
Kostnad

Kursledare

• Hösten: 13 sept, 9 nov eller 5

• Utbildat Försvarsmakten, Åklagarmyndigeten och flera myndigheter i

• Danderyd (T-bana Mörby

• Testutvecklare av begåvning- och personlighets test (tex BasIQ™,

• Kostnad 6500 exkl moms (i

• Utvecklat internationella och nationella standards inom psykologiska

• Anmälan

• Expertrådgivare för SIS i arbetet med nya ISO

dec

Centrum) kl 9-16.

kostnaden ingår lunch)

• https://psychometrics.se/

anmalan/ebu-anmalan/

Kontakta gärna Anders på
+46732056048 eller
info@psychometrics.se

Kursledare är docent Anders Sjöberg. På meritlistan har Anders.
Evidensbaserat urval™

Matrigma™, PJP™, MINT™ & MAP™)
bedömningsmetoder
standards

• Leder revideringen av EFPA review system
• Publicerat vetenskapliga artiklar inom

rekrytering och urval

• Arbetar ständigt med utvecklandet av nya

urvalsmetoder

