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ARC-ASII
Te rugăm să răspunzi la cele trei seturi de întrebări gândindu-te la tine, la preferințele tale și la modul
tău de a gândi sau acționa! NU EXISTĂ ALEGERI BUNE SAU RELE CI DOAR PREFERINȚE DIFERITE!
IVH

Analizând activitățile de mai jos, te rugăm să te gândești în ce măsură acestea te interesează din perspectiva unei
posibile ocupații / profesii viitoare. Alege una dintre cele patru variante de răspuns, marcând cu un ”X” alegerea
ta pe scala din dreptul fiecărei activități.
Dacă te răzgândești și vrei să alegi o altă variantă, încercuiește varianta pe care vrei să o anulezi și marchează noua variantă!
îmi
îmi este îmi place este ceea ce
displace! indiferent. oarecum. îmi doresc!

1.

Să pictez lucrări artistice sau profesionale…

2.

Să construiesc ziduri, alei sau monumente din piatră…

3.

Să păstrez evidența tranzacțiilor financiare pentru o
companie/ instituție …

4.

Să vând apartamente, case sau ale bunuri imobiliare…

5.

Să ajut la desfășurarea unei sesiuni de terapie de grup…

6.

Să analizez substanțe cu proprietăți neobișnuite ...

7.

Să scriu linii de cod pentru o aplicație desktop…

8.

Să creez decorurile pentru piese de teatru sau filme …

9.

Să construiesc case din lemn sau cărămidă …

10.

Să țin evidența activității angajaților într-o organizație…

11.

Să gestionez activitatea unui hotel…

12.

Să ofer consiliere celor care au nevoie de ajutor …

13.

Să fac teste de laborator pentru a identifica diferite boli …

14.

Să testez și să compar diferite programe software ...

15.

Să regizez un scenariu video sau un film publicitar …

16.

Să repar mașini sau aparate de uz casnic…

17.

Să gestionez bunurile de inventar ale unei mari companii…

18.

Să fac prezentări de produse pentru a le vinde…

19.

Să lucrez cu minori cu tulburări de comportament…

20.

Să fac cercetări despre plante sau animale…
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21.
22.
23.
24.
25.

Să monitorizez performanța zilnică a unor sisteme
computerizate …
Să schițez imagini sau să fac ilustrațiile pentru jurnale sau
reviste…
Să asamblez sau instalez aparate electrocasnice sau
electronice …
Să planific sarcinile zilnice și săptămânale ale unui
departament în cadrul unei companii…
Să lucrez la crearea și promovarea unui nou produs/
serviciu …

26.

Să îngrijesc persoane pentru a se face bine …

27.

Să examinez țesuturi cu ajutorul microscopului …

28.

Să diagnostichez și să rezolv probleme software sau
hardware ...

29.

Să joc într-un film sau piesă de teatru…

30.

Să construiesc piese sau mobilier din lemn…

31.

Să calculez salariile și beneficiile financiare ale angajaților…

32.

Să negociez contracte pentru diferite produse sau servicii …

33.

Să ajut persoanele care au probleme cu droguri sau alcool
…

34.

Să elaborez și să testez un nou tratament sau substanță
medicală…

35.

Să asigur securitatea informatică a unor rețele computerizate
...

COH
îmi
îmi este îmi place este ceea ce
displace! indiferent. oarecum. îmi doresc!

O profesie și o carieră în domeniul …
36.

37.
38.

39.

40.
41.

…protecției mediului sau creșterii plantelor/ animalelor
(tehnician viticol, inspector parc ecologic, fermier, îngrijitor
de animale, legumicultor, pădurar, horticultor, grădinar etc.),
…artelor vizuale (pictor, grafician, fotograf, ilustrator, creator
de modă etc.),
…administrativ și al relațiilor cu publicul (funcționar,
administrator, secretar, evaluator imobiliar, grefier,
recepționer etc.),
…vânzărilor și serviciilor (broker/ agent de bursă, agent de
schimb valutar, director de vânzări, comerciant, agent
imobiliar etc.),
…serviciilor sociale și consilierii (psiholog, consilier de
probațiune, consilier vocațional, preot, asistent social, etc.),
…științelor fizice (astrofizician, analist de mediu, geograf,
hidrolog, fizician, meteorolog etc.),
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îmi
îmi este îmi place este ceea ce
displace! indiferent. oarecum. îmi doresc!
42.

43.

44.
45.
46.
47.

48.
49.

50.

51.
52.

53.

54.

55.
56.

…marketingului produselor sau serviciilor informatice
(specialist marketing online, inginer de dezvoltare /
customizare produse software, antreprenor digital,
specialiști in tehnologia informației si comunicațiilor etc.),
…ingineriei și tehnicii (inginer electromecanic, subinginer
automatizări, tehnician la echipamente de înregistrare
imagine și sunet, inginer roboți industriali etc.),
…teatrului și dansului (actor, coregraf, scenarist, regizor,
dansator, comediant etc.),
…financiar și contabil (contabil, casier, funcționar public
financiar, operator bancar, administrator financiar etc.),
… serviciilor și îngrijirii personale (hair stilist, cosmetician,
ghid de turism, maseur, instructor yoga etc.),
…serviciilor educaționale și de instruire (profesor, bibliotecar,
instructor, administrator resurse informaționale online,
consilier școlar, logoped etc.),
…științelor vieții (chimist, biochimist, biolog, botanist,
farmacolog, genetician etc.),
…dezvoltării și proiectării de programe informatice
(proiectant de software, designer web, tehnician web,
tehnician print digital si offset, programatori de aplicații,
inginer de dezvoltare a produselor software/ aplicațiilor
web etc.),
…arhitecturii și construcțiilor (proiectant, inginer constructor,
topograf, zidar, instalator, arhitect, șef șantier, tâmplar
etc.),
…artelor literare (editorialist, translator, scriitor, critic literar,
jurnalist, traducător, creator de conținuturi web etc.),
… comunicațiilor și tehnologiilor electronice (operator servicii
de comunicații electronice, tehnician radiotelecomunicații,
operator servicii de navigație, tehnician comunicații etc.),
…juridic și aplicării prevederilor legale (mediator, executor
judecătoresc, avocat, judecător, administrator judiciar,
inspector sanitar, lichidator judiciar etc.),
…serviciilor de sănătate și terapie (fizioterapeut, infirmier,
kineto-terapeut, dietetician/ nutriționist, farmacist, consilier
ocupațional etc.)
…științelor medicale (medic, paramedic, moașă, laborant,
asistent medical, medic veterinar, etc.),
…analizei și programării sistemelor informatice (analist de
sistem, inginer de sistem informatic, inginer în robotică/
nano-robotică, consultant în informatică etc.),
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îmi
îmi este îmi place este ceea ce
displace! indiferent. oarecum. îmi doresc!
57.

58.
59.

60.

61.
62.

63.

64.

65.
66.

67.

68.

69.

70.

…industriei și producției (tehnician utilaje, maistru în fabrici de
mașini, strungar, măcelar, preparator produse alimentare,
operator la mașini și instalații, inginer de producție etc.)
…artelor muzicale (solist, instrumentist, dirijor, compozitor,
interpret, regizor muzical, impresar, etc.),
…supravegherii, securității și sănătății în muncă (responsabil
securitatea muncii, specialist medicina muncii, evaluator de
risc, expert în domeniul securității și sănătății în muncă etc.),
…economiei și administrarea afacerilor (consultant financiarbancar, agent achiziții, director unitate bancară, inspector
economic, consilier afaceri, economist etc.),
…sportului și divertismentului (antrenor, arbitru, preparator,
sportiv, animator educativ, instructor fitness, acrobat etc.),
… științelor analizei datelor și prognozei (matematician,
statistician, expert analize rețele de date, operator tehnică
de calcul, expert analiză și prognoză evoluții viitoare etc.),
…gestionării rețelelor informatice (proiectant sisteme
informatice, administrator de rețea de calculatoare,
administrator de rețea de telefonie, specialist in baze de date
si rețele, etc.),
…transportului sau distribuției (pilot de avion, mecanic de
locomotivă, șofer, instructor de zbor, căpitan de vas,
inspector vamal etc.),
…creativității și multimedia (artist grafic, caricaturist, animator
film de animație, creator de imagini și design web, etc.),
…reglementărilor fiscale și asigurărilor (analist investiții,
agent de asigurări, consultant fiscal, inspector fiscal,
comisar garda financiară, inspector asigurări etc.),
… marketing-ului și promovării produselor (distribuitor,
brand manager, specialist marketing, expert relații externe,
asistent comercial, reprezentant medical etc.),
…inițiativelor civice și serviciilor comunitare (coordonator
centru pentru persoane vulnerabile; facilitator dezvoltare
comunitară, administrator ONG social, expert egalitate de
șanse etc.),
…științelor cercetării sociale (cercetător/ asistent de cercetare
socială, arheolog, antropolog, istoric, politolog, sociolog
etc.),
…securității sistemelor informatice (analist securitate
cibernetică, administrator sistem de securitate bancară,
consultant de securitate, inginer sisteme de securitate etc.),
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PVH

Analizând afirmațiile de mai jos, te rugăm evaluezi în ce măsură acestea ți se potrivesc sau te descriu cel mai bine.
Alege una dintre cele patru variante de răspuns, marcând cu un ”X” alegerea ta pe scala din dreptul fiecărei
afirmații. De fiecare dată te rugăm să alegi varianta de răspuns care te caracterizează, este cea mai aproape de
preferințele tale, de modul tău obișnuit de a fi, gândi sau acționa.

71.

Sunt o persoană care apreciază și promovează arta.

72.

Îmi plac mai mult sarcinile practice decât analizele si discuțiile abstracte.

73.

În sarcinile școlare sau profesionale, îmi place să urmez instrucțiuni clare.

74.

Mi-am propus să obțin succesul în afaceri, leadership sau politică.

75.

Îmi place să ajut oamenii.

76.

Obișnuiesc să citesc articole științifice sau să urmăresc pagini web cu informații
științifice.

77.

Nu mă pricep la computere și la instalarea unor aplicații software diverse.

78.

Pot spune despre mine că am talent artistic.

79.

Sunt o persoană practică și realistă, interesată de activități concrete.

80.

Sunt o persoană ordonată, cu atenție la detalii.

81.

Îmi place să îi conduc pe ceilalți pentru realizarea scopurilor organizației,
instituției sau propriilor afaceri.

82.

Nu mă pricep la consilierea sau îngrijirea persoanelor care au nevoie de ajutor.

83.

Sunt interesat(ă) de știință și de cele mai noi descoperiri sau dileme științifice.

84.

Mă fascinează lumea pe care pot să o creez prin intermediul aplicațiilor software.

85.

Nu am abilități dovedite sau un talent artistic evident.

86.

Am bune abilități pentru activități fizice sau mecanice, care presupun multă
îndemânare.

87.

Prefer să mi se spună clar ce am de făcut, chiar și atunci când sarcina de realizat
este relativ simplă.
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Întotdeauna
ADEVĂRAT

În mare parte
adevărat

În mare parte
fals

Întotdeauna
FALS

Dacă te răzgândești și vrei să alegi o altă variantă, încercuiește varianta pe care vrei să o anulezi și marchează noua variantă!
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88.

Deseori sunt liderul grupului din care fac parte, influențând-i sau conducându-i pe
ceilalți.

89.

Înțeleg ușor oamenii și problemele lor.

90.

Mă consider o persoană curioasă, interesată de știință și cu preocupări
intelectuale.

91.

Îmi plac activitățile care presupun folosirea computerului și a dispozitivele
computerizate.

92.

Îmi place arta și frecventez mediile artistice.

93.

Pot spune despre mine că sunt o persoană cu simț practic.

94.

Prefer activitățile previzibile și bine planificate, rutiniere.

95.

Sunt o persoană dominantă, convingătoare, care îi mobilizează cu ușurință pe cei
din jur.

96.

Îmi place să lucrez cu oamenii, pentru a-i informa, consilia, ajuta, educa sau
îngriji.

97.

Îmi place să analizez și să înțeleg problemele tehnice sau științifice.

98.

Caut singur soluții software și să învăț aplicații noi de optimizare a computerului.

99.

Am deja câteva încercări de afirmare în domeniul artistic.

100.

Am talent la rezolvarea unor probleme mecanice sau tehnice.

101.

Prefer să urmez proceduri bine definite.

102.

Ceilalți m-ar descrie ca fiind o persoană competitivă.

103.

Când ceilalți au nevoie de ajutor, eu sunt persoana la care apelează adesea.

104.

Nu îmi place să analizez lucrurile în detaliu, ca un detectiv sau ca un cercetător.

105.

Mă atrag profesiile pentru care utilizarea computerului este esențială.

Te rugăm să compleezi şi rubrica cu date personale:
Vârsta /data nasterii_____________
Studii finalizate:

Clasa a: __________

Genul:  M  F

Ocupația (COR): _______________________

 gimnaziale(4 clase),  primare (8 clase),  școală profesională,
 liceale (12 clase),
 post- liceale,
 universitare (licență)  universitare (master),  post-universitare (doctorat)
email:_________________ ________________
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