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Descriere

V-ar putea interesa
Mayer-Salovey-Caruso Emotional
Intelligence Test
(MSCEIT, Testul de inteligenţa
emoţională Mayer-Salovey-Caruso)

EQ-i (Emotional Quotient inventory)
este un test menit să măsoare
inteligența emoțională. Este un test
dezvoltat empiric, multifactorial și
eclectic din punct de vedere
teoretic. EQ-i este rezultatul a 17 ani
de
cercetare
a
inteligenței
emoționale, cercetări ce au vizat o
abordare cross-culturală a descrierii
.
și evaluării inteligenței emoționale

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

Scopul
Măsurarea inteligenţei emoţionale la adulţi si adolescenţi

Populaţia vizată
adolescenți si adulţi

Limitele de vârstă
peste 16 ani

Forma de administrare
Individuală/ Grup, Autoevaluare

Timpul mediu de administrare
30 de minute

Categoria
Instrument psihometric de clasă B

Numărul de itemi
133 de itemi, scoraţi pe o scală Likert cu 5 trepte

Starter's Kit pret:
698.19€, TVA inclus / Kit EQI (scorare online):
Manualul EQI (1 buc), Punct online pentru
administrarea/scorarea EQI (10 buc), Caiet de testare
pentru EQI (5 buc), Foaie de răspuns pentru EQI (10 buc)

Autorul EQ-i susține că I.E. este formată din cinci meta factori:
- metafactorul intrapersonal se referă la conștiința de sine și
la expresia de sine, guvernând aptitudinea unei persoane de a
fi conștientă de propriile emoții și de propria persoană în
general, de a-și întelege propriile puncte tari și puncte slabe
și de a-și exprima sentimentele și pe sine într-o manieră
non-distructivă.
- metafactorul interpersonal se referă la conștiința,
deprinderile și interacțiunea socială, adică aptitudinea unei
persoane de a fi conștientă de sentimentele, grijile și nevoile
celorlalți și de a fi capabilă să inițieze și să întrețină relații de
cooperare, constructive și reciproc satisfăcătoare.
- metafactorul managementului stresului se referă la
gestionarea și controlul emoțional, la aptitudinea unei
persoane de a gestiona emoțiile, astfel încât acestea să
lucreze în avantajul, și nu contra sa.
- metafactorul adaptabilitate se referă la managementul
schimbării, adică la adaptarea atât la schimbările personale și
interpersonale, cât și la schimbările mediului imediat.
- metafactorul stare generală se referă la automotivare și la
aptitudinea unei persoane de a se bucura de propria persoană,
de ceilalți și de viață în general, dar și la modul în care își
influențează viziunea generală asupra vieții și sentimentul
general de mulțumire.
În contextul organizațional, EQ-i poate servi ca instrument
auxiliar de screening în procesul de recrutare și selecție,
pentru evaluarea funcționării prezente a angajaților sau
pentru indicarea impactului și eficacității schimbării și
restructurării organizaționale. În contextul educațional este
util în depistarea incapacității de a face față adecvat
cerințelor academice sau în procesul de consiliere
vocațională. În contextul clinic se pot evalua o serie de
aspecte: de la potențialul de sănătate emoțională, la
bunăstarea emoțională prezentă a subiectului sau chiar la
evaluarea potențialului de succes al persoanelor aflate în
reabilitare.
Etalonul normativ românesc cuprinde chestionarele a 1600 de
participanți cărora li s-a administrat EQ-i în perioada august
2007 – februarie 2009. Eșantionul este echilibrat din punctul
de vedere statistic sub aspectul vârstei (4 categorii
aparținând intervalului de16-88 ani, m=36.45 ani, SD=15.29),
al genului (feminin 49.88%, masculin), al educației, al
mediului de proveniență și al etniei.

Multifactor Leadership Questionnaire
(MLQ, Chestionarul multifactorial de
leadership)

NEO Personality Inventory, Revised
(NEO PI-R, Inventarul de personalitate
NEO, revizuit)

Contact
Pentru mai multe detalii vizitati des si 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

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.

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 ................................................................................................
Facturată către:
Str ...................................................................... Numele/Denumirea: .......................................................................................................
Nr ........... Bl ................ Sc ............. Ap ..............

CNP /CIF: .......................................................................................................................

Oraș ........................... Județ ..............................
În atenția ............................................................ Sediul: ..........................................................................................................................
Contul (IBAN): ...............................................................................................................
Banca: ..........................................................................................................................
Reprezentant: ................................................................................................................
Funcția reprezentantului: ................................................................................................

site-ul www.testcentral.ro, din secțiunea „Cum Comand”.
Numele persoanei

Numele Testului / Produsului Comandat

Semnătura:

..............................................................................................................................................................

Tipul Licenței

(scorare online, scorare electronică, scorare manuală)

Preț
(EUR)

Total:

