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Beneficiar: Parteneri:       

        
 

 

Chestionar consiliere pentru orientare în carieră. Alegerea profesiei. 

  

Acordați, pentru fiecare întrebare, note de la 1 la 5, în funcție de gradul de importanță 

pe care îl atribuiți fiecărei caracteristici profesionale, respectiv: 

1. – Foarte important 

4.  – Important 

3. – De importanță medie 

2. – Puțin important 

1. – Lipsit de importanță 

 

Ce grad de importanță acordați pentru: 

1. O profesie în care trebuie să rezolvați mereu probleme noi 

2. O profesie în care trebuie să îi ajutați pe alții 

3. O profesie în care se obțin retribuții mari 

4. O profesie în care munca este foarte variată 

5. O profesie care implică deplasări dese 

6. O profesie care contribuie la dezvoltarea prestigiului personal 

7. O profesie în care se lucrează în echipă 

8. O profesie care prezintă perspective de dezvoltare 

9. O profesie în care să vă puteți realiza așa cum doriți 

10. O profesie în care să vă puteți exercita autoritatea asupra altora 

11. O profesie în care să se experimenteze idei și sugestii noi 

12. O profesie în care să se creeeze produse noi 

13. O rofesie care să fie solicitată și să ofere numeroase locuri de muncă 

14. O profesie în care să puteți lua decizii personale 


