OFERTA
EDUCAŢIONALĂ
An şcolar 2017-2018

DOMENIUL :
SĂNĂTATE ŞI ASISTENŢĂ PEDAGOGICĂ

Durata studiilor – 3 ani
SPECIALIZAREA :

ASISTENT MEDICAL GENERALIST
3 clase

Şcoala vǎ oferǎ:
 Învǎţarea limbii germane.
Efectuarea unor stagii de pregǎtire practică
în unitǎţi medicale din Germania, în anii al IIlea si al III-lea de studiu, în funcţie de nivelul
cunoaşterii limbii germane.
 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 bază de dosar PROGRAMUL ŞCOLII
CURS DE ZI CU FRECVENŢĂ

ŞCOALA POSTLICEALĂ
SANITARĂ „BANATUL”
CARANSEBEŞ
Experienţa în care ai încredere

Cursurile teoretice: se desfăşoară de Luni
până V ineri începând cu orele 1500 în cadrul
Liceului
Tehnologic
„Dacia”
din
Caransebeş,
asigur ându-se
materiale
didactice specifice pregătirii de specialitate.
Baza materială se modernizează permanent,
conform
standardelor
actuale
ale
învăţământului postliceal sanitar.
Stagiile clinice (pr actica) se desfăşoar ă în
spitalele si clinicile din Caransebeş și Oţelu
Roşu, pe baza contractelor încheiate cu
acestea.
Corpul profesoral este for mat din cadr e
didactice cu înaltă calificare pentru
învăţământul postliceal sanitar din rândul
medicilor, profesorilor, asistenţilor medicali
cu studii superioare, care asigură o
temeinică pregătire profesională a elevilor,
oferindu-le accesul la cele mai noi informaţii
din domeniul în care se califică.

Caransebeş,
Str. Libertăţii, Nr. 21,
Judeţul Caraş-Severin

www.spsbanatulcs.ro

Despre noi
Înscrierea candidaţilor
Înscrierile se fac de luni până vineri în
perioada 05.05.2017-08.09.2017, între orele
1000–1700 la sediul Şcolii Postliceale din cadrul
Liceului Tehnologic „Dacia” Caransebeş (la
parter, la secretariatul şcolii).

Anul înființării: 2011
VIZIUNEA ŞCOLII

- Viziunea de la care porneşte strategia managerială a Şcolii
Postliceale Sanitare “Banatul” Caransebeş are în vedere

DOSARUL DE ÎNSCRIERE

dezvoltarea unui mediu de educaţie şi formare profesională
centrat pe elev, în contextul unui învăţământ modern,
promovând un dialog permanent, deschis şi flexibil care
stimulează instruirea profesională de calitate, cheia succesului
acestor acţiuni fiind seriozitatea şi rigurozitatea.
- avem o evoluţie ascendentă, dinamică, atât în ceea ce priveşte
calificările profesionale cât şi efectivele de elevi.
- suntem ACREDITAŢI pentru calificărea profesionalǎ

“Dragi absolvenţi,
Sunt Mariana, elevǎ în anul I AMG şi
vǎ îndemn sǎ-mi urmaţi exemplul, sǎ alegeţi
cea mai bunǎ şcoalǎ postlicealǎ sanitarǎ

privatǎ din vestul ţǎrii, unde puteţi deveni
profesioniştii viitorului. Vǎ aştept cu drag. Nu
veţi regreta.ʺ

„Asistent Medical Generalist” prin O.M. nr. 3527/28.03.2016.
- ne adresǎm tuturor absolvenţilor de liceu, cu sau fără diplomǎ

- copie legalizată după diploma de
Bacalaureat sau certificat de absolvire a
liceului
- copii nelegalizate după:
- actul 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 înscriere: 100 lei
La înscriere se achită 600 lei din taxa
şcolară anuală de 1800 lei (1850 lei dacǎ
se plǎteşte în 3 rate).

