
AdaptGRT Certificering
Testen er baseret på CAT teknologi (Computer Adaptive Testing) hvor forskellige respondenter får forskellige kombinationer af 
spørgsmål og dermed en individuel testoplevelse. 
Testen er 100% online baseret og kan anvendes både med og uden supervision.
AdaptGRT er valideret på e dansk normgruppe.

AdaptGRT er et adaptivt psykometrisk værktøj til 
bedømmelse af kognitive evner indenfor det 
verbale, det nummeriske og det abstrakte 
område. Med AdaptGRT får du adgang til den 
nyeste og mest effektive metode til bedømmelse 
af generel kognitiv evne. 

At kunne vurdere en persons potentiale i forhold 
til en stilling eller et udviklingsforløb, er en 
væsentlig del af udvælgelsesprocessen. En 
kognitiv evnetest kan give dig værdifuld 
information, der ofte ikke kan indsamles via andre 
metoder. Bl.a. evnen til - og hastigheden  til - at 
kunne lære nyt eller omstille sig. 

Hvad

Hvorfor

At blive bekendt med grundbegreberne som lægger 
sig rundt om det at arbejde med kognitive test samt 
indsigt i konstruktionen af værktøjet. 

At få tilført viden og færdigheder der gør dig i stand 
til gennemføre en tilbagemelding. 

At blive opmærksom på relevante koblinger mellem 
DISC-profiler og kognitive test, og dermed blive 
inspireret til at tænke brugen af kognitive test ind i 
mere end blot rekruttering.

• Kurset er primært tiltænkt konsulenter, interne såvel som 
eksterne, som arbejder med rekruttering, talent- udvikling, 
osv. og som ønsker at lave endnu mere kvalificerede 
rekrutteringer og skudsmål. 

• Det er en ikke et krav at man er DISC certificeret. Der vil 
dog på kurset komme koblinger til DISC.

Før

Under

Efter

Du vil ca.14 dage før kursusstart 
modtage en mail med 2 AdaptGRT
links. 
Et link du ”leger” med. 
Et link hvor du tester dig selv. 

Gennemgang af relevante 
grundbegreber, værktøjets 
konstruktion samt fortolkning af test 
resultat.

Best practices og faldgruber ifm. 
tilbagemeldinger, samt træning af 
dette. 

Du får adgang til en online 
administrationsportal Genesys, samt 
personlig hjælp til opsætning af 
denne.  

Mulighed for løbende af få gratis 
sparring og support ifm. brugen af 
værktøjet, både til udsendelse af 
links og ifm. tilbagemelding. 

Holdstart:  Se hjemmeside: discnordic.dk
Kursuskalender

Tilmelding: kontakt@discnordic.dk

Pris: ½ dags kursus 3.750 kr. eksl. moms.
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