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Introducere 

 

Acest ghid oferă o imagine de ansamblu asupra modului în care se vor desfășura 

atelierele din cadrul cursului, precum și asupra procesului pe care îl vei urma de-a 

lungul celor trei sesiuni de grup.  

Scopul principal al atelierelor este să ofere un cadru confortabil și totodată ușor 

provocator – prin întrebări, exerciții, teme de gândire – în care să înțelegi importanța 

autocunoașterii și să obții mai multă claritate cu privire la alegerea specialității. 

Fiecare dintre cele trei ateliere va avea o tematică specifică în jurul căreia vom construi 

discuția. În esență, un participant care parcurge toate atelierele va obține trei 

elemente principale, atât pentru decizia cu privire la specialitatea pe care o va urma, 

cât și pentru viitoarea sa carieră. 

Mai exact, atelierele oferă:  

• Înțelegere mai bună asupra propriilor nevoi și asupra modului în care se pot 

cultiva acestea în viața personală și profesională;  

• Un set de unelte și de întrebări ghidate prin care participanții să își descopere 

tipul de temperament și trăsăturile de caracter definitorii, precum și o imagine 

clară asupra felului în care se reflectă aceste aspecte în specialitatea dorită; 

• Oportunitatea de privi dincolo de alegerea specialității și de a-și construi un 

plan de carieră.   

Deși fiecare atelier va avea o tematică specifică, este important să existe o doză de 

flexibilitate în ceea ce privește subiectele de discuție abordate în cadrul sesiunilor. 

Fiecare participant se află în etapa în care urmează să treacă de la statutul de elev, 

adică persoană care învață, dă examene și ia note, la statutul de angajat, adică 

persoană care folosește ceea ce a învățat și ceea ce știe să facă, pentru a-i ajuta pe alții 

și pentru a presta un serviciu conta cost. 
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Poate că pentru tine această schimbare este încărcată cu entuziasm, mai ales când te 

gândești că în sfârșit a venit momentul în care poți valorifica ce ai învățat și exersat de-

a lungul anilor de studiu și mai mult. 

În același timp, poate că resimți anxietate sau îngrijorare atunci când te gândești la ce 

va urma. Poate îți este teamă că nu te vei descurca, că vei greși sau că nu vei face față 

volumului de muncă. 

Toate aceste obstacole și provocări, plus conceptele despre care vorbeam mai devreme 

și pe care le găsești în curs, le vom adresa și aprofunda împreună în cadrul atelierelor.  
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Obiective 

 

În esență, obiectivul general al cursului este să îți ofere mai multă claritate cu privire la 

specialitățile disponibile și să te ajute în luarea unei decizii care să fie în concordanță 

cu cine ești (nevoi, personalitate, aspirații, etc.) și cu ce îți dorești să faci în viitor. 

Obiectivele specifice pe care le vom urmări în cadrul atelierelor sunt următoarele: 

• Identificăm nevoile fiecărui participant și explorăm modul în care acestea se 

pot cultiva în viața personală, profesională, socială și relațională. 

• Adresăm stresul și anxietatea pe care poate le resimți față de examenul de 

rezidențiat și alegerea specialității. 

• Setăm așteptări realiste în ceea ce privește alegerea specialității. 

• Identificăm și explorăm tipul de temperament și trăsăturile de caracter care te 

definesc. 

• Aprofundăm felul în care personalitatea (temperamentul + caracterul) ta se 

reflectă în specialitatea/specialitățile dorite. 

• Îți prezint planul de carieră, subliniind rolul pe care această unealtă îl joacă în 

viitorul tău profesional.  

• Te ajut să îți construiești un plan de carieră. 

• Îți ofer un cadru în care poți aduce în discuție orice obstacol, dificultate sau 

dilemă specifică cu care te confrunți.  
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Reguli pentru buna desfășurare a atelierelor 

 

1. Atelierele se susțin online ceea ce înseamnă că fiecare participant are nevoie de 

un device cu capacități audio/video (laptop, tableta, telefon) și o conexiune 

decentă la internet.  

2. Pentru a cultiva o interacțiune cât mai ”umană,” camera video va rămâne 

pornită pe toată durata atelierului.  

3. Toți participanții vor respecta ziua și ora stabilită de către organizator. 

4. Nu există întrebări și opinii ”bune” sau ”rele.” Orice input din partea unui 

participant este valoros și merită dezbătut fără critici sau cenzură, atâta timp 

cât are legătură cu obiectivele atelierului. 

5. O discuție în contradictoriu este o oportunitate să înțelegem perspectiva 

celuilalt și să ajungem la un consens. Nu transformăm o discuție în 

contradictoriu într-o bătălie a argumentelor.  

6. Când aducem în discuție o idee, problemă sau opinie, o exprimăm clar, concis 

și direct. Dacă există neclarități legate de subiectul pe care îl aducem în 

discuție, organizatorul sau ceilalți participanți vor adresa întrebări 

suplimentare. 

7. Atunci când un participant vorbește, ceilalți ascultă. Nu vorbim unii peste alții. 

8. Dacă mai mulți participanți vor să își exprime opinia despre un subiect aflat în 

discuție, organizatorul se va asigura că fiecare dintre ei are ocazia să își aducă 

contribuția la subiectul respectiv. 

9. Adresăm întrebări atunci când avem o dilemă sau avem nevoie să clarificăm un 

subiect aflat în discuție. Nu adresăm întrebări cu scopul de a ataca sau anula 

opinia altuia. 

10. Atunci când exprimăm o opinie, folosim expresii de tipul ”Din punctul meu de 

vedere...” sau ”Eu cred că...” pentru a sublinia faptul că ceea ce împărtășim este o 

părere personală, nu un adevăr universal. 

11. Analizăm și dezbatem idei, nu oameni.  

12. Păstrăm cu toții o atitudine deschisă și orientată spre curiozitate, atât față de 

ceilalți participanți, cât și față de subiectele discutate în cadrul atelierului. 
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13. Păstrăm cu grijă confidențialitatea. Aspectele personale pe care tu sau ceilalți 

participanți le împărtășesc în cadrul atelierului, rămân în cadrul atelierului. 

14. Fiecare participant are dreptul să se retragă din atelier în orice moment și din 

orice motiv, fără a fi constrâns(ă) sau obligat(ă) să ofere o explicație. 

15. Organizatorul își rezervă dreptul de a elimina orice participant care manifestă o 

atitudine critică sau jignitoare față de ceilalți participanți, sau care perturbă în 

mod repetat buna desfășurare a activităților.    
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Structura atelierelor 

 

Atelierul 1: Nevoi personale și profesionale 

Nevoile sunt un aspect fundamental al experienței umane. Cu toții le avem și, fie că 

suntem sau nu conștienți de acest lucru, nevoile ne ghidează deciziile și ne conturează 

viitorul din aproape toate punctele de vedere. 

Oamenii sunt animale complexe ceea ce înseamnă că, pe lângă nevoile de bază care ne 

asigură supraviețuirea (ex. hrană sau adăpost), fiecare dintre noi are un set de nevoi 

emoționale care se manifestă atât în viața personală cât și în cea profesională. 

O nevoie emoțională este o stare mentală sau o condiție care, atunci când este 

satisfăcută, va genera sentimente de împlinire, satisfacție și bucurie. Dacă printre 

nevoile tale se numără siguranța și stabilitatea, atunci o specialitate precum medicina 

de familie îți poate oferi climatul liniștit și relativ predictibil de care ai nevoie pentru 

a-ți satisface aceste nevoi. 

În același timp, nevoile pe care le neglijăm vor genera frustrare, nemulțumire, 

nefericire și lipsă de motivație. Dacă ai nevoie de validare și alegi o specialitate precum 

medicina de laborator, unde nu ai contact cu pacienții, probabil că îți va fi dificil să îți 

satisfaci această nevoie în viața profesională. 

Pe scurt, autocunoașterea începe prin conturarea unei imagini mai clare asupra 

propriilor nevoi emoționale.  

 

Ce vom face în cadrul acestui atelier 

• Ne cunoaștem și stabilim intenția cu care participanții vin în cardul atelierului. 

• Identificăm nevoile fundamentale ale fiecărui participant și felul în care acestea 

se manifestă în viața personală, profesională, socială și relațională. 

• Aprofundăm felul în care nevoile se reflectă în specialitatea/specialitățile dorite. 

 



 

 

 9 

Ce am nevoie de la tine 

• Să parcurgi prima parte a cursului (Cunoaște-te pe tine) 

• Să ai o atitudine deschisă și să fii curios/curioasă față de subiectele pe care le 

vom discuta. 

• Să îmi adresezi orice întrebări îți trec prin minte și să aduci în discuție orice 

dileme cu care te confrunți. 

 

Atelierul 2: Personalitate și specialitate 

Personalitatea, acest ansamblu de idei, opinii, preferințe și comportamente, este 

rezultatul trăsăturilor cu care te naști și a celor pe care le dobândești. Nimeni nu știe 

cu exactitate cât anume din felul tău unic de a fi este înnăscut și cât este dobândit. Ca 

și regulă generală de bază, considerăm că 70% din ceea ce suntem este 

învățat/dobândit și 30% este moștenit. 

Personalitatea dictează aproape tot, de la oamenii cu care te înconjori până la hobby-

urile în care investești și meseria pe care o urmezi. 

Astfel, faptul că îți cunoști tipologia temperamentală și trăsăturile de caracter te ajută 

să îți răspunzi la întrebarea ”De ce aleg...?” și totodată îți permite să vezi mai clar 

drumul pe care alegi să pășești. 

 

Ce vom face în cadrul acestui atelier 

• Discutăm despre personalitate ca și construct psihologic cu implicații directe și 

concrete în viața ta personală și profesională. 

• Aprofundăm personalitatea prin prisma temperamentului și a trăsăturilor de 

caracter. 

• Descoperim împreună (prin întrebări ghidate) felul în care tipologia ta 

temperamentală se reflectă în specialitatea dorită. 

• Stabilim împreună teme care să te ajute să practici singur/ă ce înveți în cadrul 

atelierului 
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Ce am nevoie de la tine 

• Să parcurgi Video-ul 1.6 (Diferențe între temperament și caracter) din prima 

parte a cursului. 

• Să completezi chestionarele pentru tipologia de temperament și trăsăturile de 

caracter. (găsești link-urile în fișele atașate la video) 

• Să te familiarizezi cu tipologia ta temperamentală. 

• Să te gândești la o specialitate pe care ți-ai dori-o și pe care ai vrea să o 

discutăm în cadrul atelierului. 

 

Atelierul 3: Planul tău de carieră 

Planul tău de carieră este ghidul care îți va călăuzi pașii în drumul spre succesul 

profesional la care visezi. 

Odată ce te cunoști mai bine pe tine și capeți o imagine clară asupra opțiunilor 

disponibile, tot ce îți rămâne de făcut este să îți conturezi parcursul profesional. 

Și exact asta face planul de carieră. 

Folosind modelul planului de carieră pe care îl găsești în partea 3 a cursului (Video 3 – 

”Cum îți faci un plan de carieră”) poți aduce laolaltă tot ce ai înțeles despre tine și 

despre opțiunile tale. Mai exact, planul de carieră te ajută să setezi obiective, să aduni 

resurse, să identifici obstacole și să privești dincolo de examenul de rezidențiat. 

Și pentru că drumul de la student la rezident și apoi la medic în toată regula este 

presărat cu multe necunoscute (ca și viața în general), este important să privim planul 

de carieră ca pe o unealtă flexibilă pe care o adaptăm constant nevoilor noastre 

profesionale. 

În cadrul acestui ultim atelier, vom discuta despre cum se construiește un plan detaliat 

de carieră, astfel încât participanții să învețe cum își pot urmări și revizui constant 

parcursul profesional. 
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Ce vom face în cadrul acestui atelier 

• Discutăm despre importanța și beneficiile construirii unui plan de carieră. 

• Te ajut să îți stabilești obiective profesionale pe termen scurt și lung. 

• Te ajut să identifici resurse prin care îți poți atinge obiectivele. 

• Te ajut să identifici posibile obstacole. 

• Stabilim împreună teme prin care poți adapta constant planul de carieră în 

funcție de nevoile tale. 

  

Ce am nevoie de la tine 

• Să parcurgi Video-ul 3.3 (Cum îți faci un plan de carieră) din a treia parte a 

cursului. 

• Să printezi template-ul pentru planul de carieră. (îl găsești atașat la video-ul 

despre planul de carieră). 

• Să privești dincolo de examenul de rezidențiat. Să te gândești puțin la cum ți-ar 

plăcea să arate cariera ta de medic peste 2, 5, 10 ani. 

• Să te gândești la întrebări sau neclarități cu care poate ai rămas din atelierele 

precedente și să le aduci în discuție. 
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