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INTELIGENȚA
EMOȚIONALĂ
Deblochează inteligența emoțională

Ce este CHESTIONARUL INTELIGENȚEI
EMOȚIONALE CA TRĂSĂTURĂ ?
Inteligența Emoțională (IE) reprezintă măsura în care o persoană își
înțelege și gestionează emoțiile, modul în care interpretează și se
confruntă cu emoțiile celorlalți, precum și modul în care utilizează
aceste cunoștințe pentru a gestiona relațiile.
Dezvoltarea acestor abilități este critică pentru succesul la locul de
muncă, inteligența emoțională fiind direct legată de performanță.
Chestionarul Inteligenței Emoționale ca Trăsătură (TEIQue) măsoară IE
și răspunde la întrebări de tipul:
•
•
•
•
•

Își conștientizează această persoană punctele tari și limitările?
În ce măsură înțelege această persoană emoțiile celorlalți?
Excelează această persoană la a dezvolta relații?
Cât de auto-motivată și adaptabilă este această persoană?
Cum reacționează această persoană la presiune și stres?

“TEIQue ne permite s ă creștem performanța prin crearea unor
lideri mai buni, care pot fi polițiști mai buni pentru comunitate.”
- Thames Valley Police

CUM TE POATE AJUTA TEIQue?
Recrutează candidați inteligenți emoțional
Află cum își gestionează candidații
•
propriile emoții și ale celorlalți
•

Află cum ar putea să reacționeze
la stres sau schimbare

Dezvoltă managerii
• Cizelează abilitățile managerilor prin creșterea
nivelului de auto-cunoaștere
•

Oferă-le instrumente prin care să conștientizeze
cum interacționează și comunică cu echipele lor

Crește retenția

Susține dezvoltarea personală

•

•
•

Identifică și dezvoltă manageri
inteligenți emoțional care generează
loialitate și angajament
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Identifică arii de dezvoltare specifice
Integrează în planurile de dezvoltare elemente care
susțin conducerea oamenilor sau alte obiective
specifice
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CE OBȚII DIN RAPORTUL TEIQue
Raportul TEIQue explică teoria din spatele inteligenței emoționale, rolul ei în contextul locului de muncă
și oferă o interpretare a scorurilor candidatului, odată ce a completat evaluarea. Raportul detaliază
modul în care scorurile s-ar putea manifesta în mediul de lucru și problemele care ar putea să apară.
Raportul TEIQue pentru Dezvoltare personală este o treaptă în dezvoltarea Inteligenței emoționale.
Oferă informații detaliate despre modul în care scorurile ar putea să influențeze performanța la locul de
muncă și include recomandări specifice pentru dezvoltarea inteligenței emoționale.
Tip de evaluare: Personalitate
Timp de completare: 20 minute
Format: 153 întrebări
Training necesar: Acreditarea Internațională
TEIQue Validare: Înregistrat la British
Psychological Society

Disponibil și

TEIQue-SF
Chestionarul Inteligenței Emoționale ca
trăsătură - Forma scurtă (TEIQue-SF) este
un instrument complex de măsurare a
inteligenței
emoționale,
a
cărui
completare durează doar 5 minute.
Evaluarea oferă o imagine generală
asupra funcționării emoționale, abilității
de a gestiona emoții, controlul emoțiilor și
răspunsul la presiune.

CONTACTEAZĂ-NE
Dacă vrei să afli mai multe despre inteligența emoțională și modul în care TEIQue îți poate
ajuta organizația, contactează-ne astăzi!
+40 259 435038

thomas@thomasint.ro

Thomas International Romania

Thomas International Romania

Chestionarul de Inteligență Emoțională ca Trăsătură (TEIQue) a fost elaborat (și este actualizat continuu) de către dr. K.V. Petrides de la London Psychometric Laboratory din
cadrul University College London. Este unul dintre cele mai studiate și aplicate instrumente psihometrice la nivel mondial. Pentru mai multe informații despre validitatea
științifică vizitați: www.psychometriclab.com
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