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Instrumente utilizate în cadrul activităţilor de consiliere profesională 

Scala de evaluare a expectanţelor profesionale 

 

 

Activităţile de consiliere individuală şi de grup desfăşurate în cadrul proiectului 

„Consiliere pentru carieră, practică pentru succes!” îi ajută pe studenţi să îşi însuşească o serie 

de competenţe de autoevaluare şi autocunoaştere care le vor facilita o raportare realistă la 

cerinţele pieţei muncii şi la propria persoană. Unul din instrumentele specifice utilizate în cadrul 

sesiunilor de consiliere profesională a studenţilor este o Scală de evaluare a expectanţelor 

profesionale.  

Scala presupune patru secţiuni. Prima le cere studenţilor să aprecieze care le sunt 

punctele forte şi punctele slabe, bifându-le pe o listă în care sunt citate: inteligenţa, capacitatea 

de învăţare continuă, capacitatea de comunicare eficientă, creativitatea, memoria, flexibilitatea, 

capacitatea de a lucra în echipă, iniţiativa, orientarea spre rezultate, atenţia la detalii, 

perseverenţa, implicarea în muncă, aptitudinile manuale / matematice / de lider / literare / 

tehnice.  

Cel de al doilea punct din cadrul scalei le solicită studenţilor să îşi anticipeze evoluţia în 

carieră prin bifarea unei singure variante de răspuns dintre următoarele: „[Cariera mea] va evolua 

treptat şi va progresa.”; „[Cariera mea] va evolua oscilant, în funcţie de job-urile pe care le 

găsesc.”; „Nu cred că voi evolua prea bine şi repede în muncă.”; „Nu pot să estimez acum, voi 

vedea după ce termin studiile.”. Secţiunea următoare presupune o estimare a evoluţiei din 

punctul de vedere a studiilor, studenţii trebuind să aleagă o singură variantă dintre următoarele: 
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„Intenţionez să urmez un masterat în specializarea mea de licentă.” / „ Intenţionez să urmez un 

doctorat după finalizarea masteratului.” / „Aştept deocamdată să iau licenţa.” 

La ultimul punct din cadrul scalei, studenţii trebuie să aleagă o activitate la care consideră 

că se pricep cel mai bine din lista următoare: „Să comunic cu oamenii.” / „Să fiu antreprenor.” / 

„Să creez şi să aplic diferite idei.” / „Să ajut pe alţii.” / „Să execut diferite sarcini.” / „Să conduc 

o grupă, o firmă.” 
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