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Interviu cu Daniela Drăghici - expertul în consiliere al proiectului “Primii pași  

spre o carieră de succes”, derulat la Universitatea ”Lucian Blaga” din Sibiu 

 

 Daniela Drăghici, este de profesie psiholog, iar în cadrul proiectului “Primii pași  spre o carieră 

de succes”, derulat la Universitatea ”Lucian Blaga” Sibiu este expert în consiliere. A 

 În ce constă consilierea profesională a tinerilor? 

- Consilierea profesională a tinerilor constă în consilierea de grup a beneficiarilor, consilierea 

profesională personalizată și consilierea on-line.    

 Câți studenți vor avea ocazia să participe la ședințele de consiliere din cadrul proiectului? 

- În total vor participa 360 de studenți, care sunt incluși în grupe de consiliere, se vor constitui 18 

grupe, o grupă având 20 studenți. Este obligatoriu ca o oră pe săptămână aceștia să participe la 

ședințe de consiliere. 

 Care este cel mai bun instrument de evaluare sau autoevaluare a personalității în vederea 

orientării profesionale? 

-  Instrumentul de bază folosit în evaluarea personalității în vederea orientării profesionale este 

testul de personalitate “Big five adjectives”. Acestea este un test cu licență, foarte amplu și ajută la o 
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descriere bună și analitică a personalității fiecărui student. Informațiile procesate după aplicare lui 

sunt confidențiale și se realizează printr-un acord de consimțământ informat. La final, alături de 

raportul de test, beneficiarilor li se întocmește și descrierea profilului vocațional. 

  Cum colaborați cu echipa de implementare de la ULBS din cadrul proiectului? 

- Cu echipa de implementare din cadrul proiectului mă aflu într-o strânsă colaborare, ne 

sfătuim la întocmirea planificării, stabilirea datei și intervalului orar în care au loc ședințele de  

consiliere. După ce are loc activitatea de informare despre proiect și selecția studenților de către 

persoanele autorizate, aceaștia sunt preluați de mine. 

 Care este în opinia dumneavoastră „rețeta” succesului pentru o carieră potrivită? 

- În opinia mea, „rețeta” succesului pentru o carieră potrivită, are următoarele „ingrediente”: 

1. Autocunoaștere – științifică nu empirică 

2. Inteligență socială peste medie 

3. Locuri de muncă 

4. Noroc! 

 Care sunteți așteptările dumneavoastră vis-a-vis de proiectul “Primii pași spre o carieră 

de succes”? 

- Eu îmi doresc ca beneficiari acestui proiect și acestor ședințe de consiliere, să conștientizeze 

cât mai bine cine sunt, ceea își doresc cu adevărat din punct de vedere profesional și să ia decizii 

înțelepte și potrivite! 

 

 

  

 


