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CREZI CĂ TE-AI ORIENTAT CORECT 
SPRE O ANUMITĂ FACULTATE 

ŞI, IMPLICIT, SPRE O VIITOARE CARIERĂ? 
S-AR PUTEA SĂ AI SURPRIZE!
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În doar 30-45 de minute poți verifica ce tip 
de personalitate ai, prin aplicarea chestionaru-
lui de interese Holland. Acest test-standard te 
va ajuta să vezi dacă ești realist (motor), inves-
tigativ (intelectual), artistic (estetic), social (de 
susţinere), întreprinzător (persuasiv) sau con-
venţional (conformist). 

Psihologul John Holland, autorul testului, 
afirma că, pentru orice tip de personalitate, o 
ocupaţie care are caracteristici similare tipului 
respectiv îi oferă individului o satisfacţie mare, 
deoarece oamenii caută medii profesionale şi 
ocupaţii care să le permită să-şi exercite de-
prinderile şi aptitudinile, să-şi exprime opiniile 
şi valorile.

Tot ce trebuie să faci este să răspunzi la ur-
mătoarele 120 de întrebări care încep cu „Ţi-ar 
plăcea…?”. Dacă îți place o anumită activitate, 
acordă-ţi două puncte! Dacă îţi este indiferentă, 
acordă-ți un punct, iar dacă îţi displace, zero 
puncte. Notează fiecare punctaj în spaţiul indi-
cat, apoi calculează rezultatele finale. Cel mai 
mare scor obţinut îţi va indica tipul de perso-
nalitate.
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Să repari 
CEASURI ŞI BIJUTERII?

Să numeri bani?
( într-o bancă )

Să discuţi cu 
diverşi oameni 
despre problemele 
comunității?Să faci 

experimente 
ştiinţifice?

Să conduci
un departament 
administrativ?

Să cânți
pe o scenă?

Să repari
motoare de
automobile?Să înregistrezi 

datele 
financiare 

ale unei firme?
Să ajuţi 
persoanele 
cu handicap fizic 
să se pregătească 
pentru o meserie?

Să foloseşti 
microscopul 

pentru a studia 
celule şi bacterii?
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Ți-ar  plăcea...




