CHESTIONAR Studenți

CONSIMŢĂMÂNT INFORMAT
Prezentul chestionar face parte din proiectul 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.
.
NIVEL DE FORMARE
Vă rugăm să marcaţi nivelul, anul şi domeniul de formare profesională în care activaţi şi/sau pentru care veţi
opta:

Licență
anul I.
anul II.

Master

anul I.

anul II.

Domeniul:
Psihologie educaţională, consiliere şcolară şi vocaţională
Psihologia muncii, transporturilor şi serviciilor

anul III.

Psihologie clinică şi psihoterapie
Psihologie pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională
Psihologie organizațională
Altul (specificați) .............................................................

Tabelul care urmează cuprinde o listă de activităţi pe care le-ar putea desfăşura un psiholog.

Evaluaţi măsura în care ati putea realiza activitățile profesionale menționate mai jos.
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.

1
EVALUARE PSIHOLOGICĂ A
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

Personalitații
Aptitudinilor
Motivațiilor și intereselor
Gradului de distres, calității vieții
Performanțelor 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)
Copiilor defavorizați (abandonați, abuzați)
Adulților defavorizați (homeless, abuz sexual, etc.)
Sănătății mentale
Satisfacției
ACTIVITĂȚI DE INSTRUIRE ȘI TRAINING
Strategii de motivare a personalului
Consultanţă profesională
Team-building
Prevenirea și rezolvarea conflictelor
Managementul stresului la locul de muncă
Profilaxie și educație pentru sănătate
Cursuri de psihologie pentru profesori
Activitate de predare la clasă (psihologie)
Activități educative pentru copii și părinți
SUPORT ȘI INTERVENȚII PSIHOLOGICE

25
26
27
28
29
30
31
32
33
34

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

2

3

4

5

6

7

35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48

STUDII/CERCETĂRI:
Motivația și angajamentul faţă de organizaţie a personalului
Procesele de comunicare în cadrul instituției/organizației
Stresul la locul de muncă
Fenomenele negative de personal (comportamente
contraproductive, fluctuație, hărțuire, etc.)
Analiza riscurilor de accident
Climat, cultura, mediul intern al organizației
Eficiența procesului de instruire
Studiul eficienței metodelor de tratament (terapeutice, medicale etc)
Epidemiologia psihopatologică
Teme specifice pentru domeniul educațional
Diverse forme de abuz
Spiritul civic si comunitar
Activități de construcție/adaptare de instrumente psihologice
Alte teme ................................................................................
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2

3

4

5

6

7

Nume şi prenume: ………………………................................................…….…………
Date de contact: Telefon ...............…........, Email ……….............................................................…

Vârsta

Nivel de educație:

Genul

Liceal
Superior

Vă mulţumim pentru că aţi răspuns la acest chestionar!

Localitatea ………………………..

