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Interviu
Profesor
Carasevici
Laura

Laura Carasevici e unul dintre profesorii
excepționali ai Facultății de Psihologie. Pe
lângă psihologie și titlul bine meritat de
doctorat în Psihologie, obținut în Portugalia.
Laura Carasevici mai este și un profesor
licențiat în limbi străine: spaniolă şi engleză.

Îi place și îi reușește de minune
să traducă poezii cu rimă. Dincolo
de toate acestea, mai este și un
admirator al literaturii și al artei.
Mai multe detalii despre
protagonista noastră aflați în
interviul de mai jos

1. Aţi putea să ne spuneţi când şi cum a început
această pasiune de a vă cunoaşte pe sine şi pe
ceilalţi?
Vă mulţumesc pentru călătoria introspectivă pe care mi-o
propuneţi. Încă de la prima întrebare îmi dau seama cât de mult
se încordează memoria sub greutatea acestui „când”
interogativ. Mi-e greu să spun când anume a început pasiunea
de a mă cunoaşte şi de a-i cunoaşte pe ceilalţi. Pe de altă parte,
nu ştiu dacă e vorba de o pasiune. E mai mult o nevoie de a
cărei satisfacere depinde trăirea în armonie cu noi înşine şi cu
ceilalţi. A mă cunoaşte înseamnă a-mi descoperi rostul pe acest
pământ pentru a putea lăsa ceva în urma mea, iar a-i cunoaşte
pe ceilalţi înseamnă a descifra miezul luminos al fiinţei lor,
un miez care sălăşluieşte cu siguranţă chiar şi sub cel mai
întunecat înveliş exterior.

2. Care au fost motivele care v-au determinat să
alegeţi domeniul psihologic?
În adolescenţă îmi petreceam mult timp dând diverse
interpretări vieţii, căutând explicaţii din care apoi se năşteau
noi întrebări. Uneori, pe stradă, priveam oamenii care treceau
pe lângă mine şi mă întrebam oare la ce se gândeşte fiecare,
unde se duce, de unde se întoarce. Plonjam în fascinaţia ideii
că nimeni nu ştie la ce mă gândesc eu, unde mă duc, de unde
mă întorc. Oamenii din jur, cei fără nume, cei cărora nu le
cunoşti vocile, cei care trec pe lângă tine şi îşi văd mai departe
de drum. Spre ce loc anume se îndreaptă? Ce îi motivează?
Teoriile personalităţii sunt în mare parte teorii ale motivaţiei.
Cred că la astfel de întrebări am încercat să găsesc răspunsuri
alegând domeniul psihologiei. Fireşte, cu timpul, motivele
mele s-au ramificat, dar iniţial, cred că acesta a fost principalul
motiv.

3. Ce va determinat să alegeţi o carieră în
domeniul didactic?
Din punctul meu de vedere, actul didactic este un act de
creaţie care are menirea să-i inspire pe cei ce se bucură de el. A
învăţa pe celălalt înseamnă a crea pentru el o lume la care nu
avea acces anterior pentru că îi lipseau instrumentele
necesare. Un profesor are aceste instrumente şi le aşază cu
grijă în mâna elevului, dar făcând acest lucru trebuie să
recreeze acele instrumente, să le şlefuiască astfel încât să fie
pe măsura mâinii întinse spre cunoaştere. Am ales o carieră în
domeniul didactic întrucât simt că e un spaţiu care îmi permite
să pun în armonie frumosul şi utilul.

4. Ajungând în acest punct, v-aţi atins obiectivele
dorite sau aveţi planuri mai mari?
Cel mai mare plan ar fi să reuşesc să reprezint un model măcar
pentru unii dintre actualii sau viitorii mei studenţi

5. Ce vi se pare cel mai greu în meseria de profesor?
Să construieşti chiar şi pe temelia lipsei de motivaţie pe care o
poţi întâlni la unii studenţi.
6. Aţi putea să ne povestiţi o întâmplare amuzantă
de care aţi avut parte până acum, ca profesor?
Nu îmi amintesc acum o întâmplare în particular, dar sunt
bucuroasă ori de câte ori, în contextul unei ore de curs, apar
momente de destindere în care simţul umorului devine
protagonistul principal

7. Ce vă place cel mai mult la meseria d-voastră?
Faptul că în actul didactic mi se dă şansa de a-i inspira pe
studenţi şi, în egală măsură, şansa de a fi inspirată de ei.
8. Din CV-ul d-voastră am observant că ați publicat o serie de
articole pe teme ca: “Reconstruirea identității vs. sentimental
de rușineși vinovăție” sau Individualismul și Colectivismul. La
momentul actual aveți o temă/ un subiect care v-ar tenta să
o/să-l explorați? Dacă da, ați putea să ne spuneți mai multe?
Există un roman, Umbra vântului, scris de un autor spaniol, Carlos
Ruiz Zafón. La vârsta de 12 ani, protagonistul,Daniel Sempere,
înfiază o carte din Cimitirul cărţilor uitate. Cartea aceasta dă
naştere unor labirinturi existenţiale care îi vor schimba viaţa.
Plecând de la rezultate mai recente venite din aria dezvoltării
copilului şi a adolescentului, potrivit cărora achiziţionarea unei
poveşti autobiografice coerente şi articulate poate fi stimulată prin
expunerea la literatura ficţională, cred că aceasta ar fi o temă care
m-ar interesa în momentul de faţă: investigarea rolului pe care
expunerea la literatura ficţională îl are în dezvoltarea şi
consolidarea unei structuri narative integrative a propriei vieţi
9. Continuaţi fraza: "Un psiholog de succes este
acela care
trezeşte în celălalt nevoia de a crea ceva frumos pe acest
pământ, chiar şi o lumină în nişte ochi trişti."
10. Consideraţi că profesia îl defineşte în totalitate
pe om?
Poate nu în totalitate, dar în mare măsură, da. Suntem ceea ce
facem cel mai bine, ceea ce facem cu dăruire şi pasiune,
ingrediente care ar trebui să fie prezente în profesia noastră.

11. Am mai observat că sunteţi un admirator al
artei, al poeziei şi al literaturii. Ne puteţi povesti
mai multe despre această pasiune?
Pentru mine nevoia de frumos e asemenea nevoii de aer.
Frumuseţea cuvintelor e o forţă care poate schimba faţa
sufletului unui om. Scriu la rândul meu şi traduc. Acestea sunt
momentele în care simt că prind rădăcini mai adânci în ceea ce
înseamnă pentru mine sensul vieţii
12. Care este autorul preferat și prin ce s-a remarcat faţă de dvoastră?
Autorul preferat este P.G. Wodehouse. În mâinile lui umoristice
limba engleză e ca un balsam pentru suflet. Nu a tratat teme
majore ale existenţei umane, nu acesta a fost obiectivul lui. A fost
înzestrat cu harul de a-şi face cititorii să râdă, să zâmbească, să
devină un pic mai fericiţi. Romanele şi povestirile lui călătoresc
traduse prin toată lumea.

13. Aţi putea să ne spuneţi 5 titluri de cărţi care v-au
marcat până la momentul prezent?

1. Conjuraţia imbecililor 2. don Quijote de la Mancha 3.
Maestrul şi Margareta 4. Insula din ziua de ieri 5. Idiotul
14. Continuaţi fraza: "În lumea cărţilor mă simt

fericită."

15. Dacă aţi scrie o carte, despre ce ar fi aceasta?
Ar fi despre a arde pentru o idee, pentru împlinirea unui vis.

16. Fiind o fostă studentă la psihologie ce le-aţi recomanda
actualilor studenţi?
Să citească mai multă beletristică pentru a-şi hrăni sensibilitatea şi
deschiderea spre frumos, ingrediente care, din punctul meu de
vedere, sunt indispensabile unui psiholog.
Până în acest punct am încercat să descoperim mai
mult latura d-voastră academică. Dar, fiind studenți
la psihologie, suntem interesați să aflăm ce se
ascunde dincolo de această ”cortină”.

17. Aţi putea să ne povestiţi despre copilăria d-voastră,
despre cum a fost fetiţa Laura?
A fost o fetiţă visătoare, retrasă, tăcută. Mă emoţionau foarte
mult mirosurile care dansau prin aer odată cu schimbarea
anotimpurilor. Mă emoţiona natura. Evadam mult în cărţi.
18. Care este profesia la care aţi visat când eraţi mică?
Visam să devin scriitoare.
19. Aţi putea să ne povestiţi un moment amuzant din copilărie?

Mi-am dorit întotdeauna să am un câine sau o pisică si
mereu aduceam în apartament un astfel de prieten care
însă, din păcate, nu rezista prea mult, părinţii intervenind
întotdeauna şi rupând relaţia de prietenie creată, pentru că
într-un apartament cu două camere un astfel de nou-venit e
mai greu de acceptat.
Însă eu mă încăpăţânam şi continuam să aduc acasă mai
ales pisici. În şcoala primară aveam colegi de clasă care
locuiau la ţară şi mereu veneau cu astfel de oferte tentante.
Aşa că într-o zi am venit acasă cu două pisicuţe care încă nu
fuseseră înţărcate si care plângeau încontinuu. Ca să nu-i
deranjăm pe părinţi, eu şi sora mea nu am dormit în prima
noapte aproape deloc. Am stat şi am mângâiat pisicuţele ca
să nu plângă. Ne cădeau ochii în gură de somn, dar
continuam să le mângâiem şi multă vreme ne-am amintit
râzând de stoicismul cu care ne-am dus la bun sfârşit
misiunea.
20. Aţi fost o adolescentă rebelă?
Am fost rebelă în măsura în care luptele s-au dat în interiorul
meu, toate pe fondul căutării unicităţii.

21. Care este cel mai nebunesc lucru pe care l-aţi făcut
vreodată?
A fost să mă înscriu la Facultatea de Litere la vârsta de 30 de
ani
22. Ce preferinţe aveţi în domeniul muzicii?

Queen, Pink Floyd, Chris Rea, Bryan Ferry, ELO, Nina Simone,
Elvis Presley, Shirley Bassey, Billy Idol,David Bowie şi
Crossfire.
23. Care este desertul d-voastră preferat?
Tot ceea ce are nuci.
24. Continuați fraza: "O zi bună se încheie
cu un zâmbet."
Acum, la final, am vrea să știm dacă d-voastră, atât pe plan
profesional, cât și pe plan personal, vă simțiți o persoană
împlinită.
Mă simt o persoană împlinită care visează la noi forme de
împlinire..

TEST
DE

PERSONALITATE

BIG FIVE

BIG FIVE
Introducere:
Acesta este un test de personalitate, care te va
ajuta să înţelegi de ce acţionezi într-un anumit fel
şi cum anume este structurată personalitate ta. Te
rog să urmăreşti instrucţiunile de mai jos.

Instrucţiuni:
În tabelul de mai jos, pentru fiecare întrebare (150) marcaţi cât de mult sunteţi de acord pe o scala
de la 1 la 5, unde:
1= dezacord;
2= dezacord parţial;
3= neutru;
4= acord parţial;
5= de acord.

Scor

Întrebare
1. Sunt sufletul petrecerii.
2. Sunt puţin preocupat/ă de alţii
3. Sunt întotdeauna pregătit/ă.
4. Mă stresez uşor.
5. Am un vocabular bogat.
6. Nu vorbesc mult.
7. Îmi plac oamenii.
8. Îmi las lucrurile peste tot.
9. Sunt relaxat/ă în cea mai mare parte a
timpului.
10. Înţeleg greu ideile abstracte.
11. Mă simt confortabil/ă în jurul oamenilor.
12. Jignesc oamenii.
13. Sunt atent/ă la detalii.
14. Mă îngrijorez.
15. Am o imaginaţie vie.
16. Rămân în umbră.
17. Înţeleg sentimentele altora.
18. Învălmăşesc lucrurile.
19. Rare ori mă simt trist/ă.
20. Nu sunt preocupat/ă de ideile abstracte.
21. Iniţiez conversaţii.
22. Nu mă interesează problemele altora.
23. Termin treaba repede.
24. Sunt perturbat/ă cu uşurinţă.
25. Am idei excelente.

30%

50%

Scor

Întrebare
26. Am puţine de spus.
27. Am o inimă caldă.
28. Uit des să pun lucrurile la locul lor.
29. Mă supăr cu uşurinţă.
30. Nu am o imaginaţie bogată.
31. Vorbesc cu mulţi oameni diferiţi la petreceri.
32. Nu sunt chiar interesată de ceilalţi.
33. Îmi place ordinea
34. Îmi schimb dispoziţia de multe ori.
35. Sunt rapid/ă în înţelegerea lucrurilor.
36. Nu îmi place să atrag atenţia asupra mea.
37. Îmi fac timp pentru alţii.
38. Îmi evit responsabilitățile.
39. Am schimbări frecvente de dispoziţie.
40. Folosesc cuvinte dificile.
41. Nu mă deranjează să fiu în centrul atenţiei
42. Simt emoţiile celorlalţi.
43. Urmez un orar.
44. Mă irit uşor.
45. Îmi petrec timp reflectând asupra lucrurilor.
46. În jurul oamenilor necunoscuţi sunt tăcut/ă.
47. Fac oamenii să se simtă liniştiţi.
48. Sunt exact/ă în munca pe care o fac.
49. Adesea mă simt melancolic/ă.
50. Sunt plin/ă de idei.

30%

50%

Calculaţi scorurile folosind şirul matematic specific
pentru fiecare trăsătură de personalitate. Numerele
din paranteze sunt numerele itemilor, acestea vă
indică ce scor să scrieţi pe linie.
Fiecare dintre aceste numere se corelează cu
numărul specific al elementului din test.
De exemplu, atunci când vedeţi "(6)" în şirul
matematic, aceasta este o solicitare de introducere pe
linie a răspunsului persoanei la itemul 6. Fiecare
trăsătură de personalitate va avea un scor între zero şi
patruzeci.

Exemplu: E = 20 + (1) _1__ - (6) __4_ + (11) __3_ - (16) _5__ + (21)
_4__ - (26) _3__ + (31) _2__ - (36) _5__ + (41) _1__ - (46) _4__ =
__10___
E = 20 + (1) ___ - (6) ___ + (11) ___ - (16) ___ + (21) ___ - (26) ___
+ (31) ___ - (36) ___ + (41) ___ - (46) ___ = _____
A = 14 - (2) ___ + (7) ___ - (12) ___ + (17) ___ - (22) ___ + (27) ___
- (32) ___ + (37) ___ + (42) ___ + (47) ___ = _____
C = 14 + (3) ___ - (8) ___ + (13) ___ - (18) ___ + (23) ___ - (28) ___
+ (33) ___ - (38) ___ + (43) ___ + (48) ___ = _____
N = 38 - (4) ___ + (9) ___ - (14) ___ + (19) ___ - (24) ___ - (29) ___
- (34) ___ - (39) ___ - (44) ___ - (49) ___ = _____
O = 8 + (5) ___ - (10) ___ + (15) ___ - (20) ___ + (25) ___ - (30)
___ + (35) ___ + (40) ___ + (45) ___ + (50) ___ = _____

Extraversie (extraversion) – E - descrie persoane
comunicative, sociabile, vorbăreşe, cu o bună prezenţă
socială, cu o capacitate de verbalizare deosebită, persoane
care se simt bine în contexte sociale şi caută din acest
motiv interacţiunile cu ceilalţi. Persoanele cu scoruri mari
tind să fie foarte sociabile, iar cele cu scoruri mici preferă
să lucreze singure la proiectele lor.

Agreabilitate (agreeableness) – A - descrie persoane
agreabile, neagresive, plăcute, animate de sentimente
plăcute faţă de copii, faţă de animale şi, în general, faţă de
cei din jur, cu rezistenţă la frustrare şi care nu-şi exprimă
frustrarea prin acte de agresivitate fizică sau verbală.
Persoanele cu scoruri mari sunt de obicei politicoase, în
timp ce persoanele cu scoruri scăzute tind să "spună
lucrurilor pe nume".

Conştiinciozitate (conscientiousness) – C - descrie
persoane ordonate, care preferă medii de lucru bine
structurate şi controlate, capabile de muncă susţinută şi
de concentrare îndelungată a energiei către realizarea
obiectivelor propuse, care sunt dispuse să investească
multă muncă şi să nu se lase distrase de tentaţii.
Persoanele cu scoruri mari tind să respecte regulile şi
preferă curăţenia. Personajele cu scoruri scăzute pot fi
dezordonate si pot inşela pe alţii.

Nevrotism (neuroticism) – N - descrie persoane cu accente
nevrotice puternice, cu o emoţionalitate accentuată, cu
frici, angoase sau depresii, persoane care necesită sprijin
afectiv pentru a trece peste astfel de faze.

Deschidere către experienţă (openness to experience) – O
- descrie persoane deschise spre experienţe senzoriale, cu
simţ artistic, înclinate spre muzică sau arte plastice,
animate de interese intelectuale, caracterizate de
curiozitate ştiinţifică (în special în ştiinţele naturale),
apropiate de natură şi atrase, în general, de o viaţă în
armonie cu natura şi frumosul. Persoanele cu scoruri
ridicate sunt visătoare, în timp ce persoanele cu scoruri
scăzute sunt ,, cu picioarele pe pământ”.

POVEŞTI
AMUZANTE
DIN CĂMIN

Căminul, locul amuzamentului
haotic, al alcoolului si practic
80% din viaţa unui student venit
din provincie. te gândeşti că eşti
mai liber să faci anumite lucruri,
dar nu şi în cazul căminului meu,
unde am primit avertisment
pentru râs. Pe scurt, am venit
într-o seară cu o prietenă în
cameră, colega de cameră era
plecată în acea noapte, ca să
ştiţi, eu am un râs de frecvenţe
înalte (şi vorbesc aproape la fel).
Şi cum am râs noi până pe la
vreo 12-1, atunci ne-am pus să
ne uităm la film unde am făcut
majoritatea timpului linişte. Neam culcat pe la vreo 3, toate
bune, somn mai dulce n-a fost
vreodată în viata mea.

Dimineată, stau pe Facebook, şi
văd o postare pe grupul
căminului: colega de vis-a-vis
ne-a făcut o ''atenţionare'' (am
zis-o drăguţ) să nu mai petrecem
''până dimineaţă''. Eu şi prietena
mea eram confuze, am râs de
situaţie, iar ziua urmatoare,
dimineaţa, bate cineva în uşă.
Deschid. Era femeia de serviciu,
"vă caută admina, ati facut ceva
rau?", "nu, doar s-a plâns cineva
că am făcut gălăgie", "mergeţi
acum să discutaţi cu admina".
Eu, murind de frică, cobor la
admină, mă prezint şi îmi spune
tot tacâmul cum că nu am voie,
că au mai fost plângeri pe
parcurs.

Încă un lucru, eu mă înţeleg foarte
bine cu admina, râdem la
evenimente şi discutăm în general,
şi îmi spune la final ''tu eşti ca
frate-miu, el daca râde, răsună pe
toată scara blocului''.

Plângeri de care eu nu ştiam nimic,
având în vedere că singura
atenţionare pe care am primit-o
vreodată a fost pe la începutul
anului, de la aceeaşi colegă, tot din
cauza râsului meu. Încep eu să îi
explic adminei, ''Doamna, eu am un
râs foarte tare, nu am ce face, eu
muzica la maxim nu pun". Se uita la
mine atent admina, îmi aduce aminte
de postarea de pe Facebook şi îi
explic care e relaţia mea cu colega
respectivă. Îi explic în detaliu şi ce
am făcut în noaptea incidentului, îmi
dă să semnez ceva, nu hârtie oficială,
nu nimic, dar eu fiind chioară de
somn şi panicată până în suflet,
ştiam că e avertisment/referat la
caiet, ca sa zic aşa, la modul ''te am
în vizor''.

A, si un plot-twist: aceeaşi
colegă care a depus
mărturie a primit referat
acum cateva zile.
Motivul? a făcut gălăgie,
a râs, a pus muzică la
maxim, i s-a spus de la
mai mulţi de pe palier să
dea mai încet şi nu a
făcut asta, iar din
discuţiile avute cu
admina, sunt pe punctul
de a fi date afară din
cămin dacă mai primesc
1-2 plangeri. Karma is a
bitch

O cutie -4 ziduri
Des pătate, des uitate
Zdrobesc vise şi-aud șoapte.
O cutie -4 ziduri
Noi, studenți în facultate
Des pătate, des uitate
vise şi-aud șoapte.
Mergători în miezZdrobesc
de noapte
Noi, studenți în facultate
Sclavi umili ai societății
Mergători în miez de noapte
umili ai societății
Ne lovim de toți Sclavi
pereții
Ne lovim de toți pereții
Blestemăm în neștiință
Blestemam în neștiință
Toți anii de suferință
Toți anii de suferință
Și sperăm spre viitor
Un cămin al zânelor.
Și speram spre viitor
Un cămin al zânelor.

P O V E S T E A

F O Ş T I L O R

S T U D E N Ţ I

E X P E R I E N

"Hmm... îmi este greu să
exprim câteodată emoțiile
și trăirile ASPP-iste. Cu
riscul de a mă repeta cu
alți membri care au făcut
parte din asociație cu
sufletul, acum când privesc
în urmă, cu greu mă abțin
să nu spun că am făcut
parte dintr-o familie. E
perioada aia în care
creștem, învățam, ne
dezvoltăm, ne acceptăm,
ne certăm, ne simpatizăm
și de ce nu, ne iubim.

Ţ

A

A S P P

Odată cu ieșirea din zona
de confort și înaintarea în
cadrul experienței ASPP
învățăm multe și prindem
acea încredere care de
multe ori ne determină să
ne luăm și mai multe
responsabilități fiindcă
știm că putem. Și avem
încredere că reușim.

Cu alte cuvinte, nu
exagerez când spun că
această experiență de 3 ani
mi-a schimbat suficient
viața. Mi-a adus prietenii
din toate colțurile țării, ma facut responsabilă, a
redirecționat traictoria pe
care mă aflu acum și a
reîmprospătat perspectiva
prin care privesc anumite
lucruri. ASPP a fost unul
din boost-urile de care eu
am avut nevoie și mi-a
folosit suficient cât să mă
reorganizez când nu știam
ce-mi doresc foarte bine.

Indiferent de ce-și dorește
cineva când alege ASPP, cu
încredere îi motivez să facă
această decizie fiindcă
suntem diferiți și
experinețele personale
sunt cele care ne
transformă de fapt aici.
Dacă oferi implicare și
dedicare primești de zeci
de ori mai mult și ce
rămâne e ce fructifici din
tot acest demers." - Frunză
Roxana

CE REPREZINTĂ
PENTRU MINE ASPP
"ASPP reprezintă pentru mine mai mult
decât o simplă asociaţie studenţească. În
cadrul organizaţiei pot spune că am
învăţat cu adevărat ce înseamnă să te
implici în ceea ce susţii şi în ceea ce
iubeşti, să îţi doreşti să-ţi atingi limitele pe
care ţi le-ai impus pentru că, mai apoi, să ţi
le depăşeşti. ASPP reprezintă pentru mine
studenţia în cea mai profundă formă a ei,
îmbinând minunata lume a psihologiei cu
prieteniile pe viaţă legate în sânul marii
familii ASPP. Aici am făcut primii paşi
importanţi în perspectiva unei viitoare
cariere, ajutând fiind de dezvoltarea
directă şi indirectă făcută de ASPP prin
intermediul nenumăratelor proiecte
interne si externe. În plus, ASPP m-a
învăţat ceea ce înseamnă dragostea faţă
de prieteni şi faţă de persoana ce îmi este
alături de peste 2 ani. " - Tudor Huţul

“Anii de studenţie sunt cei

ASPP m-a învățat ce

mai frumoşi ani. Sunt

înseamnă munca în echipă,

convinsă că dacă nu făceam

cum este să lucrezi cu

parte din această asociaţie,

oameni atât de diferiți, dar

anii mei de studenţie nu mai

care au un obiectiv comun,

erau atât de frumoși și plini

spre exemplu pregătirea

de culoare. ASPP înseamnă

unui eveniment. Această

zâmbete, multă muncă și

asociație nu m-a făcut doar

dăruire, prietenie, dezvoltare,

să îmi depășesc limitele, ci

a doua familie care are grijă

să îmi impun noi limite și

de tine. Are mereu grijă să îți
ofere cadrul perfect să
evoluezi, să îți depășești
limitele și nu uită niciodată
să te facă să zâmbești.

Mie mi-a oferit oportunitatea
să cunosc oameni minunați,
oameni de la care am avut de
învățat mereu câte ceva. În
același timp, mi s-a oferit
șansa de a mă dezvolta atât
pe plan profesional, cât și pe
plan personal. ASPP m-a
învățat ce înseamnă munca
în echipă, cum este să lucrezi
cu oameni atât de diferiți,
dar care au un obiectiv
comun, spre exemplu
pregătirea unui eveniment.

obiective mărețe.” Andreea Blaga

”Universul a luat cei mai frumoși

Desi multi suntem acum departe

oameni și a creat ASPP, apoi m-a

fizic de asociatia care ne-a fost

condus către ei și mi i-a pus în suflet”.

acasa, sunt sigura ca avem cu

Am început studenția cu promisiunea

totii un loc special in suflet

că mă voi dedica dezvoltării mele prin

pentru ASPP." - Ştefania Cotoman

intermediul cunoașterii și
voluntariatului, însă acum, după
aproape 2 ani, pot spune că
voluntariatul este cunoaștere și
dezvoltare deoarece oamenii sunt
povești, iar poveștile sunt cei mai buni
profesori în viața noastră. Nu cred că
puteam face o alegere mai bună în
privința studenției mele pentru că
ASPP a crescut în ochii mei de la o
asociație care-mi stârnea curiozitatea,
la lucrul central în viața mea, de la
prieteni care aveau aceleași interese
ca ale mele, la familie.

ASPP este pentru mine acasă în cel
mai pur mod posibil. Oamenii care-mi
stădeau în față la fiecare ședință au
devenit puncte de inspirație iar, timp
de 15 ani, cu fiecare generație, ASPP a
luat sub aripa lui oameni simpli, i-a
scos din coconul lor confortabil și i-a
învățat să-și folosească aripile pentru
a-și lua zborul.

"Pentru mine ASPP
reprezintă o familie care
mi-a dat şansa de a mă
afirma. Aici am descoperit
oameni calzi, dar şi
puternici, oameni care
poate deşi sunt slabi, au
curajul să afirme asta şi să
lucreze pentru a evolua.
Am reuşit să mă implic în
proiecte şi prin asta să mă
responsabilizez, dar şi să
învăţ să cer ajutorul,
aflând că într-o echipa cel
mai important lucru este
comunicarea.

Aşa cum ASPP m-a ajutat să cresc, voi încerca şi eu
mai departe să fac asociaţia să facă nişte paşi în faţă
şi nu doar eu, ci sper ca şi restul membrilor care au
pus o părticică din ei în această comunitate
dinamică." - Maria Nistor

"De fiecare dată când mă

Cuvintele nu pot descrie în

gândesc la ASPP, îmi vin în minte

totalitate ce înseamnă ASPP

acele prime clipe petrecute la

pentru sufletul meu, întrucat

Universitate. Deşi am cunoscut

este ceva ce trebuie să trăieşti

multă lume într-un timp scurt,

pe propria piele. Încurajez orice

voiam şi eu să vad ce înseamnă

student să facă voluntariat şi să

voluntariatul, ce înseamnă să

aibă curajul “să guste” din

petreci timpul muncind pentru

această oportunitate întrucat îţi

ceva ce ar aduce bucurie în

vei găsi locul într-un colectiv

sufletele oamenilor. Am vrut să

iubitor, te vei deschide ca

fac parte din ceva anume şi
atunci am aflat de Asociaţia
Studenţilor Psihologi şi Pedagogi.
A fost cea mai bună alegere
făcută în acel an întrucat a fost
un salt uriaş pentru mine, pentru
dezvoltarea mea ca om şi am
reuşit să încep o noua etapă a
vieţii.

ASPP a însemnat un punct de
plecare spre orizonturi noi,
spre perspective pe care nu leaş fi descoperit prea uşor, spre
prietenii pe care le ţin strâs în
inimă, spre amintiri la care mă
gândesc cu drag şi nişte
experienţe cu totul deosebite.

persoană, vei dobândi valori noi
şi vei scăpa de prejudecăţi şi o
să ai parte de o satisfacţie
aparte. " - Florin Berariu

"ASPP este ceea ce denumesc eu a
doua familie pentru că aici găsesc
întotdeauna sprijin, motivație,
înțelegere și un spirit de
cooperare. Deşi este locul unde îmi
petrec cel mai mult timp, consider
ca m-am dezvoltat foarte mult pe
plan personal, bagajul meu
informațional devenind mult mai
diversificat." - Mihaela Plugariu

SCI BUZ >
C

entrul este dotat

modern cu laptopuri, videoproiector,

INDUSTRY >
S

ituat în Casa Miclescu, str. Pinului nr. 2 (în spatele corpului B
al Universității), centrul de învățare al universității, sub
coordonarea domnului lector dr. Bogdan Constantin
NECULAU, a fost înființat în anul 2018, fiind dedicat asigurării

tablă interactivă, TV,

unor condiții optime de studiu individual şi asistat, cu

truse educaționale,

precădere pentru studenții aflați în risc de abandon sau de

bibliotecă ce conține
cărți din toate

nepromovare, principalul scop fiind continuarea studiilor şi
îmbunătățirea performanței educaționale.

domeniile de studiu,
internet și mobilier
adecvat; aceste
dotări fiind menite
să permită elevilor ce
participă la
activitățile
organizate de centru,
să-și desfășoare
sarcinile într-un mod
cât mai plăcut și
eficient.

CE ACTIVITĂȚI ORGANIZEAZĂ CENTRUL
PENTRU STUDENȚI?
C oordonatorii au în vedere organizarea de cursuri de literație

prelegeri, dezbateri şi ateliere de lucru pe teme de interes
(managementul timpului, planificarea şi organizarea muncii,
lucrul în echipă, comunicare, strategii de învăţare eficientă,
dezvoltarea aptitudinilor de memorare durabilă, managementul
stresului, gestionarea situaţiilor de criză etc.), dar și consiliere de
diverse tipuri și sesiuni de coaching şi dezvoltare personală.

n cadrul centrului,
Î

studenții vor fi
asistați de tutori –
cadre didactice
titulare pentru
disciplinele la care sa constatat un grad
ridicat de
nepromovare,
specialiști în
coaching şi
dezvoltare personală,
consilieri
educaţionali şi de
carieră, psihologi și
studenţi voluntari
(din anii superiori ai
ciclului de licenţă,
masteranzi,
doctoranzi).

Informații suplimentare despre Centrul de
Învățare găsim pe site-ul centrului
(http://www.uaic.ro/organizare/centrul-deinvatare-al-universitatii-alexandru-ioan-cuzadin-iasi/), dar și pe pagina de facebook:
https://www.facebook.com/Centrul-deÎnvățare-al-UAIC-333050444164991/.

SERVICIUL PENTRU
STUDENȚI,
ORIENTARE ÎN
CARIERĂ ȘI
INSERȚIE
PROFESIONALĂ ȘI
ALUMNI
Adresă: Complex
Studențesc “Titu
Maiorescu”, Cămin C5,
parter, cam. 19, 18,
17, 16, 12
Str. Titu Maiorescu,
nr.7-9, cod 700461,
Iași
Telefon: +40 232 20
1103/ +40 232 20
1770
Email: servicii.studenti
@uaic.ro

Șef
Serviciu: Dr. Diana
CHIHAIA
Telefon: +40 232 20
1770
Email: diana.chihaia
@uaic.ro

Oferim servicii de consiliere în carieră,
psihologică, ateliere gratuite de
dezvoltare personală și profesională,
sprijin în pregătirea pentru angajare și
posibilitatea de a participa gratuit la
evenimente de carieră – târguri de
joburi, de voluntariat și stagii de practică,
networking cu angajatori, prezentări de
companii.
Ne ocupăm de asemenea de
sondarea părerii studenților cu privire la
serviciile universității, printr-un
chestionar de satisfacție, și realizarea
studiilor privind angajabilitatea.
Serviciul pentru Studenți și Absolvenți
coordonează, de asemenea, Clubul IQ
Iași, primul club al olimpicilor naționali și
internaționali din România și contribuie
la dezvoltarea de proiecte culturale și
artistice cu și pentru studenții din UAIC,
unul dintre aceste proiecte fiind Corala
„Universitas”.

BIROUL CONSILIERE EDUCAȚIONALĂ
ȘI ORIENTARE ÎN CARIERĂ

Dezvoltare profesională
Contact
Șef birou Alma ANDREI
Email: alma.andrei@u
aic.ro /
consiliere@uaic.ro
Telefon: +40 232 20
1102 int. 2651
Consiliere în carieră prin
evaluarea intereselor și
abilităților profesionale;
Asistență pentru realizarea
instrumentelor de căutare a
unui loc de muncă (CV,
scrisoare de intenție/
motivație);
Pregătire pentru prezentarea
la interviul de selecție;
Identificarea oportunităților
pentru dezvoltarea abilităților
și competențelor
profesionale;

Training-uri pentru
dezvoltarea unor
competențe și
aptitudini care pot
crește șansele
inserției pe piața
muncii;
Promovarea
ofertelor de
internshipuri, stagii de
practică, locuri de
muncă;
Organizarea, la
cerere, de selecții și
recrutări pentru
companii;
Sprijin în organizarea
de stagii de practică
pentru studenți, în
organizațiile
partenere.

Dezvoltare personală
Contact
Psiholog Anca BOJIAN
Email:
anca.bojian@uaic.ro
Telefon: +40 232
201576
Psiholog Ștefania MILEA
Email:
stefania.milea@uaic.ro
Telefon: +40 232
201576

Depășirea dificultăților
emoționale, cognitive și de
comportament;
Oferirea de sprijin pentru o
mai bună autocunoaștere;
dezvoltarea resurselor
personale;
Dezvoltarea abilităților de
stabilire a scopurilor și
obiectivelor, a abilităților de
Planificare a timpului și
activităților, de luare a
deciziilor.

De asemenea, biroul desfășoară
activități care subscriu obiectivelor
de consiliere educațională și
mentoring:

Consiliere și asistență
pentru alegerea studiilor de
licență;
Consiliere și asistență
pentru alegerea studiilor de
master;
Identificarea de
oportunități educaționale
(stagii de practică, burse și
schimburi de experiență
etc.);
Consiliere pentru
integrarea în asociațiile
studențești;
Informare cu privire la
activitățile educaționale
nonformale organizate în
universitate;
Consiliere și mentoring
pentru studenții cu dificultăți
de învățare.

BIROUL ALUMNI ȘI INSERȚIE PE
PIAȚA MUNCII

Contact
Șef Birou: Șerban
VORNICU
Email: serban.vornicu
@uaic.ro
Telefon: +40 232
201102 int. 2652
Biroul are ca obiectiv
principal creșterea gradului de
comunicare între mediul
universitar, alumni (absolvenți)
și mediul economic (angajatori),
în vederea promovării ofertei
educaționale, adaptării
serviciilor oferite de sistemul
de învățământ și corelării
cererii pieței muncii cu oferta
educațională universitară.
Suntem deschiși tuturor
profesorilor, studenților,
absolvenților și
reprezentanților din piața
muncii doritori să colaboreze
cu universitatea.

Activități legate de inserția
absolvenților:
Implicare în dezvoltarea
sistematică a bazei de date cu
absolvenții UAIC;
Prelucrarea statistică și
realizarea anuală a
„Raportului privind inserția
absolvenților UAIC pe piața
muncii”;
Realizarea de studii privind
așteptările angajatorilor
legate de absolvenții de
învățământ superior.
Activități legate de
comunitatea alumni:
Cultivarea și dezvoltarea
sistematică a comunității
alumni UAIC în parteneriat cu
reprezentanții facultăților din
Universitate;
Întâlniri tematice între
studenți și absolvenți.
Susținerea Clubului IQ.

Mini-ghid de
redactare a
lucrărilor de
licenţă
Ce ar trebui să ştii?
Lucrarea de licenţă este alcătuită din:
partea teoretică;
partea aplicativă (sau empirică);
bibliografie;
anexe.
Partea teoretică va avea minimum 10 şi
maximum 15 pagini.
Partea empirică va avea minimum 15 şi
maximum 20 de pagini. Împreună, cele două părţi
componente principale ale lucrării nu pot
depăşi 35 de pagini.
Cele două părţi componente ale lucrării sunt
imprimate, în mod obligatoriu, cu font Times New
Roman, corp 12, la un rând şi jumătate.

▪
▪
▪
▪

Bibliografia va cuprinde minimum 20 de
titluri.
Majoritatea acestora ar trebui sa fie articole
din reviste științifice, pe cât posibil articole
redactate in limbi de circulaţie internaţională.
Toate articolele, cărţile, capitolele de
volume, site-urile citate în lucrare se vor
regăsi la bibliografie.
Anexele vor include instrumente folosite în
partea empirică a lucrării, outputuri SPSS,
tabele in extenso, transcrieri ale interviurilor
etc.
Lucrarea se imprimă faţă-verso (pentru
economia de hârtie şi pentru uşurinţa
depozitării).

Ce ar trebui să faci:
CUPRINS:
1. ARGUMENT:
Care este motivația temei?
Ce se cunoaște până în prezent?
Care sunt implicațiile rezultatelor?
Scurtă descriere a tezei.

2.PARTEA TEORETICĂ
Capitolul 1 - Concept 1
Delimitări conceptuale ale conceptului 1:
Definiții, clasificări, puncte de vedere;
De ce este important să studiem acest
concept?
Teorii explicative / relevante:
Prezentați pe scurt teoria de la care s-a
pornit dacă aceasta a fost reformulată;
Diferențe între teorii?
Cercetări empirice anterioare:
Vizați, în principal, studiile recente
(după 2010/2015);
Care au fost rezultatele obținute de către
autori? Scurt rezumat al studiului;
Concluzii:
Sumar al capitolului.
Atenție!!
Nu copiați definiții sau clasificări fără a
menționa sursa și/sau pagina!
Partea teoretică nu trebuie să fie doar o
înșiruire de definiții/teorii sau rezultate!
Surprindeți viziunea dvs. asupra fenomenului
studiat. Identificați lipsurile studiilor
menționate.
Respectați stilul de redactare APA!

3. PARTE PRACTICĂ – STUDIU CORELAȚIONAL/
EXPERIMENTAL/ CVASIEXPERIMENTAL
1. Obiective
1.1. Obiectiv
Care este scopul acestui studiu?
Ce îți propui să investighezi?
La ce întrebări vrei să răspunzi?
Obiectivul trebuie să fie suficient de detaliat
astfel încât cititorul să înțeleagă care sunt
variabilele și ce fel de legătură este
investigată;
Obiectivul este în acord cu studiile
anterioare sau teoriile explicate în partea
teoretică!
1.2. Ipoteza
Preferabil direcționale
Ipoteze non-direcționale – doar dacă studiile
anterioare nu au scos în evidență un anumit
pattern al rezultatelor;
Dacă VD are mai multe niveluri (sau
instrumentul care vizează măsurarea VD are mai
multe dimensiuni) este de preferat o singură
ipoteză cu mai multe categorii;

2. Metodologie
2.1. Variabile
Care sunt variabilele studiului?
Variabile dependente
Variabile independente
Precizați:
Ce fel de variabile sunt? Invocate sau
provocate/manipulate?
Cum au fost acestea operaționalizate? Scor
total/mediu la anumite instrumente?
Care sunt nivelurile variabilei?
Variabile inter sau intra-grup?
2.2. Design de cercetare (doar pt. studii
experimentale/cvasi-experimentale)
2.3. Instrumente
Precizați denumirea în engleză precum și
acronimul acestuia
Care este varianta de răspuns?
Instrumentul are itemi inversați? Dacă da,
câți?
Câte dimensiuni are instrumentul? O scurtă
descriere a dimensiunilor;
Instrumentul dă dovadă de o consistență
internă satisfăcătoare? Care sunt coeficienții
de consistență internă obținuți (dacă vorbim
despre mai multe dimensiuni)?

Atenție! Coeficientul se calculează pentru
fiecare dimensiune în parte!!!
Ce fel de scor a obținut subiectul? Ce
semnificație au scorurile scăzute și cele
ridicate?
2.4. Participanți
Câte persoane au participat la studiu? Lot de
conveniență?
Participarea a fost una voluntară sau
recompensată?
Care este media de vârstă (și abaterea
standard)?
Câți participanți sunt de gen
masculin/feminin?
Care este distribuția participanților în
funcție de alte caracteristici sociodemografice?
2.5. Procedura
Cum s-a derulat studiu?
Individual sau în grup?
Creion-hârtie sau on-line?
Ordinea de aplicare a instrumentelor.
Contrabalansată sau ordine prestabilită?
Cum au fost participanții distribuiți în
grupe? (pentru studiile experimentale/cvasiexperimentale);
Asigurarea confidențialității
datelor/consimțământul informat;

Sesiune de debriefing;
Durata medie de aplicare?
3. Rezultate / analiza datelor
3.1. Analiza statistică a rezultatelor
Reluarea fiecărei ipoteze pe rând și
prezentarea rezultatelor;
Menționați ce fel de test statistic a fost
aplicat;
Fiecare prelucrare statistică trebuie să aibă o
anexă numerotată;
De preferat ca datele să fie prezentate în
tabele (editate conform rigorilor APA);
3.2. Interpretarea rezultatelor
În ce măsură rezultatele obținute sunt în
acord cu studiile anterioare?
Cum anume aplicăm teoria la rezultatele
obținute? Rezultatele obținute suportă teoria
prezentată în prima parte a lucrării?
Cum explicăm rezultatele obținute?
De ce apare acest fenomen? Sau ... De ce NU
apare? Care sunt/pot fi explicațiile?
Nu vă limitați în a spune „Rezultatele
obținute sunt în acord cu studiile anterioare... ”
Treceți la nivelul superior și căutați
explicații pentru apariția sau nu a fenomenului
studiat.

4. Discuții și concluzii
Reluați obiectivul și discutați în ce măsură
acesta a fost atins!
Nu se reiau rezultatele (coeficienții
obținuți);
Discutați despre plus valoarea adusă de
studiul dvs. în raport cu alte studii;
Care sunt limitele cercetării?
Care sunt direcțiile de cercetare?
Care sunt implicațiile teoretice/practice ale
studiului realizat?

CREAŢII
ARTISTICE
D E S E N ,

P O E Z I E ,

P R O Z Ă

Inconştientul
Freudian

BORDEANU

Fără flori

EMA

o altfel de confesiune

BORDEANU

EMA

BORDEANU

EMA

iese pe mare
în fiecare zi albastră
când valurile-s line
și nu-i scufundă barca
vâslește cu fervoare,
spre-un țărm sau altă barcă
dar totul e pustiu în juru-i
și soarele își reflectă
solitudinea în apă
acum s-a stins lumina
încet, pe cerul negru
își face prezența, luna
aducând cu ea
și valuri și furtuna
el nu renunță, încă vâslește
privește valurile mării
cum vor barca să-i zdrobească
se luptă, dar acum a obosit
renunță și a adormit
marea s-a limpezit
iar luna își reflectă în apă
soarta singurătății
și-o liniște tristă
e spartă de zgomotul apei
care se zbate în lemnul șubred
al bărcii

BORDEANU

EMA

POPOVICI ALEXANDRU

STUMBEA ANCA

E trist să uiți de tine și de vise
Și să ajungi ca o epavă în plină
decadență
Spre tenebrosul fund al mării
Cuprins de singurătate și reminiscențăDespre albastrul cerului și vântul,
Ce îți bătea în pânze mai mereu.
Iar valul, ce te purta pe marea vieții
În drumul său febril și nesimetric
Acum, ți-a devenit banal..
Iar marea, ce te îngâna mereu,
Ți-a devenit doar moarte
Timpul te-ngheață și doar un gând mai
prinde formă și contur în minte,
E trist să uiți de tine și de vise...

POPOVICI ALEXANDRU

STUMBEA ANCA

STUMBEA ANCA

Împlinirea fericirii, este cea la care
aspirăm,
Căutăm ce-am pierdut și fugim de ceam lăsat
Ajungând, flămânzi de rău, să ne
mâncăm
Și însetați de bine, să ne prefacem că
ne-am uitat.
Acțiunile sentimentale se aseamănă
precum un câmp de zăpadă,
Împreună mergem și ne întoarcem pe
aceleași urme,
Pășim ușor, călcăm intens, toți în
aceeași grămadă,
Animalele nu simt la fel, de ce să
umblăm în turme?
STUMBEA

ANCA

Ovaţia regretului

Ce e așa de greu a înțelege,
Cum a face pe om fericit ?
De cele grele a dezlege,
Îl v-a face oare diferit ?
Doar prin întunericul cel sumbru
Putem înțelege puterea luminii,
Chiar dacă soarele străluce mândru
Tot dezvăluie umbra pricinii.
Existența ideală este a oamenilor gri,
O pată de negru, înflorită pe fundalul pur
Ne arată că doar simțind, rămânem vii
Și doar pătați, ne diferențiem de obscur.

La ovația regretului, printre aplauze să
curgă
O cascadă de sentimente, expusă,
încremenită,
Iar pupila ochiului ce vede, inimii
divulgă:
Scoală-te și bate, de-acum fii fericită!
Regretăm, pentru că e omenește să
simțim,
Deși pierduți, tot mergem pe o potecă,
Nimic nu ne oprește, dovadă că ne
străduim,
Căci la final de drum, CURAJOȘII, sunt
cei care regretă

MÎNDRU

DANIEL

Conurbația viitorului

Așterne-mi reușite,
Pe care tandru să pașesc
Să fie multe, diferite,
Ca la pas să mă rătăcesc.

Toate aceste materialități
Nu le vreau doar pentru mine,
În esență-s doar jumătăți
Făcute să se îmbine.

Îngroapă-mi marețiile,
Adânc tare în pământ
Da-le ploaie cu sudoare,
Ca sa-mi crească în cer cuvânt.

Viața asta pe care o trăiesc,
Acumulez pânză, sunt un țesător,
Scopu-i s-o împart, cu cine eu iubesc;
Ăsta mi-e omagiul, promis pentru viitor

Ridică-mi arhitecturi frumoase
Pentru obiectivele îndeplinite,
Să fie mărețe, grandioase
Și fețele uimiților, încremenite.

MÎNDRU

DANIEL

Dintre vietățile planetei
Lasă-mi două de fiecare,
Să le știu ferite, de atingerea
cometei
Și fără nevoie de arcă, să simtă
alinare.
Ca și oameni, te rog să-mi lași
Prieteni și dușmani, împrăștiați,
Să fiu jignit, apreciat, să mă simt
același
Prin parcuri stând, să mă găsească
speriați.
Transcede-mi aspirațiile viitorului
Creându-mi astfel din ele, un oraș,
Observându-se absența ușorului
Cum dintr-o omidă, se face un
fluturaș.

STUMBEA

ANCA

Untitled note

Eşti la capătul de sus al unei
străzi, înguste, cu scări. Te uiţi
spre ele, par cam abrupte...
Parcă ar fi comod să rămâi sus,
fără să mai cobori în
subconştient, fără să mai cunoşti
bucăţi din tine. Concentrează-te
şi găseşte-ţi sprijinul pentru
echilibru, nu îţi cere nimeni să fii
sigur, oricum nu eşti singurul.
Acum, că eşti disonat până la
esenţă, acoperă-ţi faţa şi
coboară.

BORDEANU

EMA

Inspiră, expiră, pune pauză la tot ce faci, goleşte-ţi mintea.
Coboară în subconştient şi descoperă-ţi faţa, ochii. Eşti doar
tu cu tine, şi abia acum ţi-ai dat seama că doar ce eşti tu vine
mereu cu tine. Vizualizează-ţi fricile, de ieri şi până azi mi-am
scăzut numărul cu vreo trei. Ale tale sunt trei cele mai mari.
Uită-te la fricile tale, sunt înceţoşate, fără contur şi-n mişcare
continuă, totuşi contrastate de fundal. Acum îmbărţişează-le
pe rând, dă-le formă sferică, învârte-le în mâini. Simte-le
textura, sunt moi, sunt proaspete? După atât timp în care
uitasei de ele într-un colţ? Atunci caută-le substanţa,
transformă-le-n tărie. Restabileşte-ţi ritmul respirator, fă la
fel cu toate fricile. Eşti din nou la capătul scării, cu un arsenal
de frici. Aruncă-le înapoi în subconştient, de data asta
îmbrăţişate şi vindecate.

ŢIBĂNESCU

OANA

