
MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE  

ŞCOALA POSTLICEALĂ SANITARĂ „BANATUL„ CARANSEBEŞ 

cu sediul în incinta Liceului Tehnologic „DACIA„ Caransebeș 
 

                          OFERTA ŞCOLARĂ       

 2017-2018   

 

  Aţi absolvit liceul, cu sau fǎrǎ diplomǎ de Bacalaureat şi vǎ doriţi sǎ deveniţi ASISTENT 

MEDICAL GENERALIST ?  

Dacǎ da, înscrieţi-vǎ la Şcoala Postlicealǎ Sanitarǎ « BANATUL »,  şcoalǎ 

privatǎ şi ACREDITATǍ cu durata de 3 ani, curs de zi (începând cu orele 1500). 

Şcoala dispune de un corp profesoral cu înaltǎ calificare pentru învǎţǎmântul postliceal 

sanitar din rândul medicilor, profesorilor, asistenţilor medicali cu studii superioare asigurând 

elevilor o temeinicǎ pregǎtire profesionalǎ. 

STAGIILE DE PRACTICǍ se desfǎşoarǎ în spitalele din Caransebeş şi Oţelu Roşu.

 ÎNSCRIERILE au loc în perioada 05.05.2017-08.09.2017, de luni pânǎ vineri, între 

orele 1000-1700, la sediul şcolii.  

          Şcoala vǎ oferǎ: 

 Învǎţarea limbii germane. 

 Efectuarea unor stagii de pregǎtire practică în unitǎţi medicale din GERMANIA, 

în anii al II-lea şi al III-lea de studiu, în funcţie de nivelul cunoaşterii limbii 

germane şi al rezultatelor obţinute la învǎţǎturǎ; 

 Posibilitatea ocupǎrii unui LOC DE MUNCĂ în unităţi medicale din Germania, 

după absolvirea şcolii, în baza unui contract de muncă încheiat în România de către 

firma AUXILA  AKADEMIE, cu un salariu cuprins între 1700 şi 2500 € brut.  

 Admiterea pe bazǎ de dosar. 

ACTE NECESARE PE+NTRU ÎNSCRIERE: 

- copie legalizată după diploma de Bacalaureat sau certificat de absolvire a liceului 

- copii nelegalizate după: 

- cartea de identitate 

- certificatul de naştere 

- certificatul de căsătorie (dacă  este cazul) 

- adeverinţă medicală  eliberată de medicul de familie, din care să rezulte că este clinic 

sănătos şi apt pentru calificarea de Asistent Medical Generalist 

- 2 fotografii color ¾ mate + dosar plic  

    

Taxa de şcolarizare este de 1800 lei(1850 lei dacǎ se plǎteşte în 3 rate), din 

care la înscriere se achită 600 lei. Taxa de înscriere: 100 lei. 

         Informaţii la tel/fax:0255/512873, 0255/512705, 0727310301 

ALEGE O ŞCOALĂ CARE DĂRUIEŞTE SĂNĂTATE ! 


