
 

Necesitatea și avantajele utilizării instumentelor de 

evaluare standardizate în consilierea în carieră  

 
Audiența 

Practicieni consilieri în carieră, membri ACROM 

 

Scop 

În cadrul workshop-ului vor fi evidențiate beneficiile și importanța folosirii 

instrumentelor de evaluare standardizate în cadrul procesului de consilere în carieră. 

Vor fi punctate atât avantajele pentru consilieri, cât și pentru beneficiarii serviciilor de 

orientare în carieră. În cadrul sesiunii vor fi prezentate chestionarele și rapoartele 

disponibile pe platforma de orientare în carieră - PeMeserie.ro (www.pemeserie.ro).  

 

 

Obiectivele prezentării 

1. Informarea participanților asupra avantajelor utilizării instrumentelor de 

evaluare standardizate, respectiv a testelor renumite internațional și adaptate 

pentru România; 

2. Evidentierea condițiilor obligatorii pe care un test trebuie să le îndeplinească 

pentru ca rezultatele să fie relevante; 

3. Înțelegerea rolului evaluării în mod unitar/complementar a celor 3 factori 

importanţi care influenţează şi pot prezice succesul profesional: interesele 

vocaționale, personalitatea,  abilitățile/potențialul cognitiv; 

4. Prezentarea chestionarelor și rapoartelor disponibile pe platforma PeMeserie: 

SDS (test de interese vocaționale); BFQ (test de personalitate) si IST (test de 

inteligență). 

 

Conținutul prezentării 

 

În cadrul prezentării vor fi punctate elementele principale pe care participanții trebuie 

să le cunoască pentru a aprecia în mod realist, argumentat care sunt avantajele 

folosirii instrumentelor standardizate. Vor fi evidențiate principalele criterii pe care 

participanții trebuie să le ia in considerare atunci cand apreciază valoarea unui test pe 

care intenționează să-l utilizeze.  

Ca o exemplificare de instrumente standardizate /teste renumite internațional, adaptate 

pentru România vor fi prezentate chestionarele si rapoartele disponibile pe platforma 

de orientare vocationala PeMeserie (www.pemeserie.ro). Accentul va fi pus pe teoria 

stiințifică ce stă la baza testelor, pe structura, modul de interpretare și corelarea 

informațiilor disponibile în rapoarte. 

 

Timp de desfășurare:   

1.5 ore  

 

Prezentat de:   

 

Steluța Peleașă, MA. 

 

http://www.pemeserie.ro/
http://www.pemeserie.ro/


 

 
 

 

Steluța Peleașă este coordonatoarea platformei on line de orientare în carieră – 

PeMeserie.  

A absolvit Facultatea de Comerț - Marketing în cadrul ASE București și a urmat 

studiile de master în cadrul SNSPA – Facultatea de Comunicare și Relații Publice - 

David Ogylvi, specializarea Publicitate și Reclamă și respectiv, masterul din cadrul 

Facultății de Psihologie –UNIBUC, specializarea SOPRU (Sănătate Ocupațională și 

Perfomanța Resursei Umane). În 2016 a finalizat cursul de certificare GCDF. 

După 13 ani de experiență acumulată în diverse departamente din cadrul unei 

companii de top din domeniul telecom, de circa 4 ani s-a alăturat grupului Psyence. 

Inițial, a fost team leader al echipei de consultanți a SHL România și a coordonat 

numeroase evaluări de talente (talent management) pentru companii renumite din țara 

noastră, Serbia și Bulgaria.  

În prezent, pasiunea ei pentru susținerea cauzelor sociale, pentru a face lucruri care să 

conteze pentru oameni o indică drept persoana potrivită să coordoneze platformele on 

line ale grupului Psyence: PeMeserie (www.pemeserie.ro) și Parenting Romania 

(www.parentingromania.ro).  

Obiectivul pe care și l-a propus este de a aduce o vizibilă contribuție la informarea și 

oferirea unui sprijin profesionist pentru tineri și părinți în luarea unor decizii 

importante ce vizeazeză dezvoltarea copiilor și adolescenților ca persoane armonios 

integrate în societate.   

 

 

http://www.pemeserie.ro/

