Test de evaluare finală
VARIANTA 2
1. Succesul şcolar se defineşte prin:
a. randament şcolar superior
b. formarea la studenți, în concordanţă cu cerinţele programelor şcolare, a structurilor
cognitive (sisteme de cunoştinţe), operaţionale (priceperi, capacităţi, abilităţi),
psihomotrice (deprinderi), afectiv-motivaţionale şi socio-morale (atitudini, trăsături de
voinţă şi caracter)
c. realizarea unei personalităţi productive, receptive faţă de schimbări, inteligente, creative,
capabile să ia decizii şi să se adapteze rapid la situaţii noi
2. Relațiile dintre studenți în grupele competitive au o atmosferă ce duce la:
a. studenți cu un scăzut nivel al anxietății
b. studenți cu atitudini reprobabile față de colegi, studenți cu un foarte scăzut sentiment de
responsabilitate față de ceilalți
c. studenți care se gândesc mai puțin la ei și la munca lor
3. Prin discriminare se înţelege:
a. compararea a două persoane
b. analiza unor persoane după anumite criterii
c. o categorie de cetăţeni ai unui stat sunt lipsiţi de anumite drepturi pe baza unor
considerente neligitime
4. Dezavantajele globalizării sunt:
a. neafectarea culturilor și a tradițiilor
b. reducerea de activități generatoare de poluare și cu consum scăzut de resurse naturale
c. accentuarea marginalizării unor state și nerespectarea spiritului democratic în relația dintre
națiuni și sporirea decalajelor dintre beneficiari și non-beneficiari
5. Cele mai utilizate instrumente de comunicare sunt:
a. e-mail și bloguri
b. e-mail, forum de discuții; wikimedia, blog; Webcast; mesaj instant (IM) și chat; sondaj de
opinie; ecran de proiectare și instrumente de distribuire pe ecrane; conferință audio și
video
c. forum de discuții; wikimedia
6. Motivația pentru acțiunile de voluntariat se referă la:
a. a-ţi face noi prieteni, a te simţi util, a-ţi asuma o responsabilitate, a-i ajuta pe cei mai
puţin norocoşi, a testa o nouă carieră, a exersa cunoştinţe şi abilităţi pe care altfel nu le
foloseşti, a înţelege problemele comunităţii în care trăieşti
b. doar la a-ţi asuma o responsabilitate
c. doar la a te distra
1

7. Consilierea și orientarea în carieră constă în:
a.

b.

c.

realizarea și distribuirea de materiale informative; organizarea de activități de tipul ”târg
de locuri de muncă și stagii de practică”; organizarea de traininguri de dezvoltare a
competențelor transversale pentru studenți pe diferite teme de interes; promovarea
conferințelor de specialitate sau a activităților de voluntariat destinate studenților;
participări la evenimente educaționale, evenimente culturale sau artistice și activități
caritabile
comunicarea cu absolvenții universității în vederea obținerii unor informații de interes
pentru universitate sau parteneri ai universității, în special legate de inserția pe piața
muncii
vizite de studiu la firme și companii de specialitate

8. Studentul va învăţa din relaţiile cu colegii:
a. să comunice cu ceilalţi colegi, să gestioneze conflictele care apar inevitabil cu unii
studenți, să lucreze în grup cu ceilalți colegi din grupă, să înţeleagă şi să respecte normele
grupului, astfel încât să se simtă acceptat în grup
b. să devină violent când nu poate gestiona un conflict
c. să coopereze cu colegii, într-un mod neeficient, fiind preocupat de interesele sale
personale.
9. Efectele abandonului şcolar sunt:
a. cei care abandonează şcoala nu au nici calificarea profesională indispensabilă integrării
socio-economice, cei care abandonează şcoala sunt viitorii şomeri şi reprezintă, o sursă de
dificultăți sociale şi de pierderi, care depăşesc investiția cerută de formarea inițială
b. cei care abandonează şcoala au formația morală în vederea exercitării rolului de părinte
c. cei care abandonează şcoala au formația morală şi civică necesară exercitării rolului de
cetățean al unei comunități
10. Asumarea responsabilităţii presupune:
a. victimizare
b. sinceritatea, inteligență și maturitate
c. lamentare și enervare
11. Decizia managerială se deosebește de decizia personală prin următoarele:
a. decizia managerială implică doar o persoană: managerul care decide, iar ceilalți angajați
participă la punerea în practică a deciziei
b. decizia managerială nu are influențe la nivelul grupului, ea afectează numai acțiunile unui
angajat
c. decizia managerială determină efecte cel puțin la nivelul unui compartiment de muncă al
organizației
12. Printre drepturile şi libertăţile civile ale studenților discriminați amintim:
a. accesul parţial la serviciile medicale
b. accesul la educaţie conform mediului de provenienţă
c. dreptul la stabilirea şi păstrarea identităţii sale, la protejarea imaginii sale publice şi a
vieţii sale intime, private şi familiale și accesul la educaţie conform mediului de
provenienţă.
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