Acesta este un exercițiu pentru a ilustra diverse metode de AMV a datelor
FIȘĂ INDIVIDUALĂ. DATA 27.11.2018 CURS/ATELIER: DESADICS / SÎRBU
Subiectul și designul experimental nu sunt reale și au numai scop didactic/ilustrativ, datele și persoanele implicate sunt fictive,
orice asemănare cu persoane cunoscute este pur întâmplătoare, nici prin gând nu ne trece că ar putea fi studenți sau cadre didactice,
nici un animal nu a avut de suferit în studiu, procesul de colectare a datelor fiind monitorizat de Animal Life Sibiu, iar rezultatele
și interpretările nu au caracter ofensator și nu ilustrează poziția UE și nici NATO.
În textul de mai jos: ”mic/redus” înseamnă <5% din timp, ”mediu” 5-25%, ”mare” 25-50% și ”foarte mare” >50% din timp.

Date privind comportamentul participantului în timpul atelierului de formare profesională:
(presupunem că datele se referă la un(o) individ(ă) înscris(ă) la curs/atelier, care a intrat măcar o dată în sală în ziua respectivă și a
semnat ca să obțină măcar punctajul necesar la categoria aferentă din Fișa Postului; au fost 4 cursuri/ateliere cu pauze între ele, iar
timpul total se referă la suma minutelor în care s-a întâmplat ceva (a se vedea mai jos), care au fost măsurate pe baza
filmării/înregistrării activităților, cu acordul subiectului; timpul se referă exclusiv la perioada alocată cursului/atelierului în sală)

A. PARTICIPARE / ATENȚIE
1.1 Întârzie (1 / 0); 1.2. de câte ori a întârziat (
); 1.3. Timp total de întârziere ...........................................
2.1. Pleacă mai devreme (1 / 0); 2.2. De câte ori a plecat mai devreme (
); 2.3. Timp total ........................
3.1 Vorbește la telefon (1 / 0); 3.2. Câte convorbiri (
); 3.3. Timp total la telefon ......................................
4.1. Vorbește cu colegi în timpul cursului (1 / 0); 4.2. Nr. discuții (
); 4.3. Timp total ...............................
5.1. Iese din sală în timpul cursului (1 / 0); 5.2. Nr. ieșiri (
); 5.3. Timp petrecut afară ..............................
6.1. Se mișcă/agită în sală (1 / 0); 6.2. Nr. mișcări/plimbări (
); 6.3. Timp total .........................................
7.1. Tastează la smartphone (1 / 0); 7.2. Nr. ședințe de tastare (
); 7.3. Timp total .....................................
8.1. Interacționează verbal cu moderatorul (întrebări etc.) (1 / 0); 8.2. De câte ori (
); 8.3. Timp...............
9.1. Ia notițe (1 / 0); 9.2. Frecvența (mică, medie, mare); 9.3. Timp alocat notițelor .......................................
10.1. Face orice altceva decât să fie atent(ă) (1 / 0); 10.2. De câte ori (
); 10.3. Timp ...............................
11. Aprecierea atenției: 1. mort, 2. apatic, 3. interes scăzut, 4. mediu, 5. ridicat, 6. explodează ......................
Suma maximă a timpului la care se raportează activitățile 1.-11. este 4 * 90 = 360 minute
B. REZULTATE:
Test preevaluare: 12. refuză (1 / 0), 13. Nota .......... / Test postevaluare: 14. refuză (1 / 0), 15. Nota..............
C. DATE DESPRE SUBIECT: 16. sex (0 / 1), 17. vârstă (
), 18. înălțime (
), 19. masă (
)
(pe baza declarației) 20. preț haine (
RON), 21. încălțăminte (
RON), 22. podoabe (
RON)
lucrează în: 23. învățământ-cercetare (X), producție ( ), servicii, administrație ( ), altele .............................
24. studii (se notează ultimul nivel): student (1), licențiat (2), masterat (3), doctorat (4), abilitat (5)................
25. Domeniul la care se încadrează facultatea (absolvită, dacă este cazul): A, B, C, D.....................................
26. Domeniul la care se încadrează doctoratul (dacă este cazul): (nu va fi folosit în exercițiu).........................
27. Domeniul în care lucrează: (implicit învățământ-cercetare). (28-37 pentru mediul universitar)
28. Facultatea în care lucrează/învață (A, B, C, D), 29. specializarea (se ignoră) .............................................
30. gradul didactic: 0. student, 1. poziție sub asistent, 2. asistent, 3. lector, 4. conferențiar, 5. profesor
Punctaj 31. SIEPAS anul trecut .............................; 32. Punctaj SIEPAS ultimii 5 ani .....................................
33. Indice Hirsch WOS Core Collection..................... ; 34. Indice Hirsch WOS All Collections: ....................
35. Nr. de lucrări publicate în WOS Core Collection în ultimii 5 ani............, 36. în All Collections: ..............
37. Zona geografică în care a crescut (în care a petrecut cea mai mare parte a copilăriei): 1, 2 sau 3..............
D. STAREA SUBIECTULUI (aprecieri pe baza unui chestionar completat de subiect / discuții)
(la fiecare întrebare se acordă o notă de la 1= calificativul din extrema stângă la valoare termenului din extrema dreaptă):
Cum a dormit în ultima noapte (foarte rău, prost, neutru, satisfăcător, bine, excelent):...............................(38)
Cum doarme în general în ultima vreme (foarte rău, prost, neutru, satisfăcător, bine, excelent):................(39)
Autoaprecierea stării fizice generale (foarte rea, rea, neutră, satisfăcătoare, bună, excelentă):....................(40)
Autoaprecierea stării psihice generale (foarte rea, rea, neutră, satisfăcătoare, bună, excelentă):..................(41)
Suferă de boli 42.(1/0), dacă da, acestea sunt apreciate ca: grave, grele, medii, nesemnificative: ...............(43)
Nivelul de stres în care trăiește: foarte puternic, puternic, mediu, redus, absent, stres pozitiv: ...................(44)
Aprecierea relațiilor și a stărilor la servici: foarte rele, rele, neutre, medii, bune, excelente: .......................(45)
Aprecierea relațiilor personale/de familie: foarte rele, rele, neutre, medii, bune, excelente:.........................(46)
Aprecierea stării financiare personale: foarte rea, rea, neutră, medie, bună, excelentă:................................(47)
Autoaprecierea stării de "bună creștere": execrabilă, proastă, neutră, medie, bună, excelentă......................(48)

