CHESTIONAR PRACTICIENI

CONSIMŢĂMÂNT INFORMAT
Prezentul chestionar este realizat în cadrul unui proiect european POSDRU/86/1.2./S/58717, derulat de un
consorţiu universitar multiregional. Obiectivul studiului este acela de a obţine informaţii care să permită
definirea calificării absolvenţilor de psihologie în raport cu exigenţele şi aşteptările de pe piaţa muncii.
Răspunsurile dumneavoastră vor fi analizate şi utilizate, exclusiv în raport cu obiectivele proiectului. Acceptând
să răspundeţi la chestionar, înţelegem că mesajul dumneavoastră este următorul:
Sunt de acord să particip la prezentul studiu şi înţeleg că pot să mă retrag în orice moment, iar acest lucru nu
îmi va aduce prejudicii de nici un fel. Sunt de acord ca rezultatele acestui studiu să poată fi publicate, cu
respectarea confidenţialităţii.

Tabelul care urmează cuprinde o listă de activităţi pe care le-ar putea desfăşura un psiholog.
Vă rugăm să evaluați aceste activități utilizând cele două scale detaliate mai jos.

1. Efectuați această activitate: pentru fiecare dintre aceste activități, bifați răspunsul DA (dacă o

efectuați în practica dvs. profesională) sau răspunsul NU (dacă nu o efectuați în practica dvs.
profesională).

2. Considerați că această activitate este utilă: indiferent de răspunsul ales anterior, pentru fiecare

activitate din listă apreciați măsura în care o considerați UTILĂ pentru domeniul dvs. de practică
profesională. Pentru aceasta aveți la dispozitie o scală de la 1 la 7, în care:
1 – înseamnă în foarte mică măsură, iar
7 – înseamnă în foarte mare măsură.
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EVALUARE PSIHOLOGICĂ A
Personalitații
Aptitudinilor
Motivațiilor și intereselor
Gradului de distres, calității vieții
Performanțelor educaționale/profesionale individuale
Adaptării la mediul de muncă
Cerințelor și solicitărilor specifice posturilor de muncă
Caracteristicilor individuale necesare posturilor de muncă
Potențialului de învățare al elevilor
Intereselor vocaționale
Persoanelor cu comportament adictiv (alcool, droguri,
jocuri de noroc, jocuri video etc)
Copiilor defavorizați (abandonați, abuzați, cu dizabilitpți)
Adulților defavorizați (fără adăpost, abuz sexual, etc.)
Sănătății mentale
Satisfacției

DA NU 1 2 3 4 5 6 7

ACTIVITĂȚI DE INSTRUIRE ȘI TRAINING
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DA NU 1 2 3 4 5 6 7

Strategii de motivare a personalului sau a elevilor
Consultanţă profesională
Team-building
Prevenirea și rezolvarea conflictelor
Managementul stresului la locul de muncă
Profilaxie și educație pentru sănătate
Porgrame de formare profesionala continua pentru profesori
Activitate de predare la clasă (psihologie)
Activități psiho-educative pentru copii și părinți
SUPORT ȘI INTERVENȚII PSIHOLOGICE
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Suport psihologic după evenimente traumatice
Suport psihologic de adaptare
Consiliere psihologică (individuală/cuplu)
Dezvoltare și optimizare personală
Gestionarea stresului la locul de muncă (ocupațional)
Consiliere pentru dezvoltarea carierei
Psihoterapie (individuală/grup)
Terapie ocupațională
Consiliere managerială/coaching
Negociere și medierea conflictelor
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CERCETARE
Activități de cercetare psihologică

DA NU 1 2 3 4 5 6 7

DA NU 1 2 3 4 5 6 7

Domeniul de practică profesională

Psihologie educaţională, consiliere şcolară şi vocaţională

Psihologie organizațională
Psihologie clinică
Psihoterapie

Vechimea în activite (ani)

Genul M F

Localitatea:

Nivel de educație
Licență
Master

Doctorat

Vă mulţumim pentru că aţi răspuns la acest chestionar!

