Scalele Endler de evaluare
multidimensională a anxietății (EMAS și
EMAS-SAS)
Scop

Evaluarea sănătății mintale

Grup țintă

Persoane din populația generală, cu
vârste peste 14 ani

Utilizatori

Psihologi clinicieni, psihoterapeuți,
psihiatri

Domeniu de aplicare
Timp mediu de
aplicare
Mod de aplicare

Psihologie clinică, Consiliere psihologică,
Psihoterapie
5-10 minute pentru ﬁecare scală
Creion-hârtie

Descriere
Scalele EMAS reprezintă un set de 5 instrumente utile care evaluează:
anxietatea ca stare (scala EMAS-S),
anxietatea ca trăsătură (scalele EMAS-T şi SAS-T),
percepţia individului asupra ameninţării dintr-o anumită situaţie (scalele EMAS-P şi
SAS-P).
Sunt utilizate atât în scop diagnostic, pentru a evalua nivelul anxietăţii ca stare şi ca
trăsătură, cât şi în scop predictiv, pentru a prezice nivelul stării de anxietate într-o situaţie
percepută ca stresantă de către individ. Scalele EMAS au la bază modelul interacţionist al
anxietăţii, conform căruia anxietatea ca stare este rezultatul unei interacţiuni dintre o
situaţie stresantă şi o dimensiune congruentă a anxietăţii ca trăsătură. Principala
caracteristică a scalelor EMAS o constituie multidimensionalitatea.

Beneﬁcii
Scalele EMAS reprezintă un instrument ﬁdel şi valid, pentru măsurarea clinică şi
experimentală a multiplelor dimensiuni alte anxietăţii ca stare şi ca trăsătură.
Implicaţii practice şi de cercetare multiple:

• măsurarea nivelului anxietăţii ca stare şi ca trăsătură în cazul persoanelor cu diagnostic
de tulburare anxioasă;
• evaluarea nivelului anxietăţii la anumite populaţii speciale, care se pot confrunta cu
situaţii speciﬁce generatoare de anxietate: forţe de poliţie, forţe de intervenţie specială,
echipaje medicale în situaţii de urgenţă, sportivi de performanţă, pacienţi programaţi
pentru intervenţii chirurgicale etc.;
• testarea eﬁcacităţii intervenţiilor psihoterapeutice, prin evaluarea modiﬁcărilor în
simptomatologia anxioasă.
Abordarea multidimensională a anxietăţii oferă o precizie ridicată în predicţia anxietăţii ca
stare şi în înţelegerea tiparului de reacţii anxioase pe care le poate avea o persoană în
diferite situaţii.
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Manual de administrare
Set de 25 de formulare de răspuns EMAS-S pentru auto-cotare
Set de 25 de formulare de răspuns EMAS-T/ EMAS-P pentru auto-cotare
Set de 25 de formulare de răspuns SAS-T/ SAS-P pentru auto-cotare
Set de 25 de proﬁle EMAS (vârsta 14-20 ani)
Set de 25 de proﬁle EMAS (vârsta 21-30 ani)
Set de 25 de proﬁle EMAS (vârsta 31-50 ani)
Set de 25 de proﬁle EMAS (vârsta 51-85 ani)
Set de 25 de proﬁle EMAS-SAS (vârsta 14-20 ani)
Set de 25 de proﬁle EMAS-SAS (vârsta 21-30 ani)
Set de 25 de proﬁle EMAS-SAS (vârsta 31-50 ani)
Set de 25 de proﬁle EMAS-SAS (vârsta 51-85 ani)

Tarife
Persoană ﬁzică: 800 lei (TVA inclus)
Persoană juridică: 1100 lei (TVA inclus)
Licență suplimentară: 150 lei (TVA inclus)
* Licența suplimentară reprezintă licențierea unui alt psiholog (pe lângă cel desemnat
la achiziția pachetului de test).

Licențiere
Licenţa de utilizare a EMAS se acordă persoanelor ﬁzice desemnate în vederea licențierii
pe perioadă NEDETERMINATĂ.
În vederea obținerii licenței EMAS, este necesar ca persoana ﬁzică desemnată pentru

licențiere să posede diplomă de licenţă în psihologie SAU să aibă calitatea de membru al
Colegiului Psihologilor din România.

Procedura De Achiziție
Obţinerea EMAS şi a licenţei de utilizare se face după următoarea procedură:
1. Se adaugă produsul dorit în coșul de cumpărături, conform categoriei de preț de care
aparține clientul (persoană ﬁzică sau persoană juridică).
2. După adăugarea produsului în coș, se accesează butonul „Comanda mea” și se
apasă butonul „Finalizare comandă”. În cadrul acestei etape, se va solicita
completarea unui formular de comandă.
ATENȚIE: Informațiile introduse în formularul de comandă vor ﬁ introduse în contractul de
achiziție și în factura ﬁscală.
3. După ce, prin intermediul comenzii de pe site-ul COGNITROM, primim formularul
completat de către client, reprezentantul ﬁrmei Cognitrom îi va trimite acestuia, prin
mail, o factură proformă şi un contract personalizat.
4. Clientul listează acest contract în 2 exemplare, pe care le semnează şi le trimite prin
poştă, împreună cu copia aferentă a dovezii de plată, conform condiţiilor de plată din
contract (copie a ordinului de plată sau a chitanţei de achitare a sumei).
5. Adresa la care se trimite plicul este: SC COGNITROM, Piaţa 14 Iulie, nr. 18, ClujNapoca.
6. După primirea contractului semnat şi a dovezii de plată, clientul va primi prin
intermediul curieratului: testul comandat, licența de utilizare, exemplarul clientului de
contract și factura ﬁscală.

Produse similare

Scala de abordare
strategică a
copingului (SACS)

Inventarul
Scalele de depresie,
tulburărilor de
anxietate și stres
comportament
(DASS-21R)
alimentar-3 (EDI-3)

Platforma
Chestionar de
computerizată de
evaluare a copiilor
evaluare
(ECI-4)
psihologică(CAS++)

