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Numele  instrumentului:

Autori:

Scopul:

Populaţia vizată:

Limitele de vârstă:

Forma de administrare:

Timpul mediu de administare:

Categoria:

Numărul de itemi:

Starter`s Kit preţ:

Descriere: V-ar putea interesa :

Contact:

 
 

 
 

 

 
 

 
 
 

 

SDS (Holland-Self-Directed 
Search) este un instrument 
generat pentru 
autoadministrare, autoscorare şi 
autointerpretare, care este 
utilizat pentru consilierea în 
carieră. În acest moment la 
nivelul literaturii de specialitate 
există peste 500 de articole, 
cărţi, lucrări şi recenzii care 
examinează modul în care 
tipologia Holland reuşeşte să 
demonstreze experimental 

ipotezele sale, dar care se concentrează şi pe valoarea acestei 
tipologii în organizarea datelor cu caracter personal sau 
ocupaţional şi în practica propriu-zisă, făcând din SDS unul dintre 
cele mai cunoscute și documentate chestionare vocaționale.

SDS poate fi utilizat în consilierea profesională, pretându-se atât 
pentru aplicarea individuală, cât şi pentru cea de grup. În 
consilierea individuală, SDS poate fi dat clientului spre a fi 
completat acasă, însă este recomandabil ca această formă de 
evaluare să fie utilizată doar după un scurt interviu iniţial cu 
clientul. În consilierea de grup, SDS poate fi utilizat printre altele 
şi în stabilirea nevoilor de formare. Studenţilor şi adulţilor le 
face plăcere să discute despre rezultatele la SDS; învaţă imediat 
schema de clasificare, contribuie cu informaţii despre viaţa lor 
personală şi de cele mai multe ori au o atitudine pozitivă în ceea 
ce priveşte explorarea posibilităţilor vocaţionale şi soluţionarea 
eventualelor probleme vocaţionale.

SDS poate fi foarte util persoanelor care se confruntă cu o sferă 
vastă de incertitudini legate de propria carieră. Printre acestea 
se numără persoanele care au incertitudini referitor la cariera pe 
care ar putea să o aleagă, persoanele care doresc să încerce o 
reconversie profesională şi persoanele care doresc să fie sigure 
că nu au omis alternative profesionale, pe care ar fi putut să le 
ia în considerare. Suplimentar, poate fi utilizat de acele persoane 
care caută o alternativă la cariera actuală, care revin la studii 
după o perioadă de întrerupere sau care pun la îndoială 
potrivirea lor cu funcţiile, posturile sau rolurile pe care le ocupă.

SDS poate fi utilizat pentru a explora relaţia implicată de 
activităţi, competenţe ocupaţionale şi autoevaluări cu clase 
ocupaţionale mai largi. După administrarea SDS, rezultatele 
acestuia pot fi revizuite pentru a observa modul în care 
activităţile, competenţele şi autoevaluările se potrivesc cu 
anumite grupuri ocupaţionale. 

Adaptarea culturală a SDS în România a fost un proces de durată, 
care s-a întins pe o perioadă de peste 18 luni. Pentru etalonarea 
testului s-a luat în considerare un eșantion de 1519 participanți, 
echilibrat în funcție de gen și categorie ocupațională.

Pentru mai multe detalii vizitaţi des şi cu încredere 
site-ul www.testcentral.ro sau contactaţi-ne direct!

 

Str. Grigore Moisil, Nr. 42, Sector 2, Bucureşti
Tel: +4 021 230 45 99, +4 021 230 51 50

Fax: +4 021 230 45 99
Mobil: 0722 698 175

e-mail: support@testcentral.ro

Contact:

General Adult Mental Ability  
(GAMA, Chestionarul de măsurare a 
aptitudinilor mentale generale la 
adulți)

SDS 
Holland Self Directed Search 
Testul Holland 

Autoevaluarea intereselor vocaționale

Copii, adolescenți și adulți

Peste 14 ani

Individuală/ Grup, Autoevaluare

40 de minute

Instrument psihometric de clasă A

228 de itemi, verbali cotați pe o scală dihotomică adevărat/fals

278.5€, TVA inclus / Kit SDS (scorare online): 
Manualul tehnic SDS (1 buc), Ghid de utilizare SDS (1 buc), 
Punct online pentru administrarea/scorarea SDS (10 buc),
Caiet de testare pentru SDS (10 buc)

Learning Styles Inventory 
(LSI, Chestionarul stilurilor de 
învățare)

Test d'Evaluation Dynamique de 
l'educabilite 
(TEDE, Testul de evaluare dinamică a 
potențialului de învățare) 

Jackson Vocational Interest Survey 
(JVIS, Chestionarul Jackson al 
Intereselor Vocaționale)



Formular de Comandă
Vă rugăm să tipăriți acest formular, să îl completați și să îl trimiteți ulterior prin e-mail la adresa: support@testcentral.ro sau prin Fax la numărul 021 230 45 99.

Nume: ............................................................... Numărul Dvs. de telefon ........................................................ Fax .............................

........................................................................... Adresa Dvs. de e-mail ................................................................................................

Comanda va fi trimisă la adresa: Facturată către:

Str ...................................................................... Numele/Denumirea: .......................................................................................................

Nr ........... Bl ................ Sc ............. Ap .............. CNP /CIF: .......................................................................................................................

Oraș ........................... Județ .............................. Nr. înmatriculare Registrul Comerțului (pentru firme): .......................................................

În atenția ............................................................ Sediul: ..........................................................................................................................

Contul (IBAN): ...............................................................................................................

Banca: ..........................................................................................................................

Reprezentant: ................................................................................................................

Funcția reprezentantului: ................................................................................................

Alături de Formularul de Comandă, vă rugăm să completați și Formularul de Certificare, care cuprinde date privind calificarea dumneavoastră în ceea 
ce privește utilizarea instrumentelor psihologice. Formularul de Certificare poate fi solicitat la adresa de e-mail: support@testcentral.ro sau copiat de pe 
site-ul www.testcentral.ro, din secțiunea „Cum Comand”.

Numele persoanei calificate în utilizarea acestor instrumente: ..............................................................................................................................................................

Numele Testului / Produsului Comandat Tipul Licenței
(scorare online, scorare electronică, scorare manuală)

Preț 
(EUR)

Semnătura: Total:

 

Telefon: +4 021 230 45 99, +4 021 230 51 50
Fax: +4 021 230 45 99

E-mail: support@testcentral.ro
Adresa: Str. Grigore Moisil nr. 42, sector 2, București. 




