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SLOGANUL NOSTRU:
PROFESIONALISM ŞI DĂRUIRE PENTRU A ASIGURA SUCCESUL
ASISTENTULUI MEDICAL GENERALIST

Despre noi...
AUTORIZAȚIE DE FUNCȚIONARE PROVIZORIE  nr. 4581/10.09.2014.IE DE FUNCȚIE DE FUNCȚIONARE PROVIZORIE  nr. 4581/10.09.2014.IONARE PROVIZORIE nr. 4581/10.09.2014.

Domeniul de pregatire: Sanatate si asistenta pedagogica
Calificarea:Asistent Medical Generalist, Nivel 5
1.
2.
3.

Asistent medical generalist-Anul I-2 clase: 56 elevi
Asistent medical generalist-Anul II- 1 clasa :34 elevi
Asistent medical generalist-Anul III- 1 clasa: 28 elevi

Doar la noi elevii au si urmatoarele beneficii, incluse in taxa scolara:
-Oportunitati concrete de angajare , dupa absolvire,in Germania,Marea Britanie si
Norvegia
-Studiaza “Limba germana in termeni medicali” (disciplina inclusa in orar);
-Studiaza “Limba engleza in termeni medicali” (disciplina inclusa in orar;
-Oportunitate de invatare a limbii norvegiene -gratuit.
-Psiholog scolar;
-Consiliere si orientare profesionala;
-Asistenta medicala.

Ce cultivăm la elevii nostri
*o imagine de sine pozitivă
*sporirea responsabilităţii personale faţă de sine, de altii, de societate;
*păstrarea echilibrului în situaţii de succes şi eşec;
*creşterea rezistenţei la frustrare, marginalizare temporară, critică;
*cunoaşterea clară a calităţilor personale, asumarea riscurilor, anticiparea consecinţelor punctelor slabe;
*asumarea obiectivelor realiste;
*creşterea capacităţii de decizie;
*adoptarea unei atitudini lucide cu privire la cariera personală;
*adoptarea unei atitudini pozitive faţă de mediul social înconjurător.

PROGRAM DE FUNCŢIONARE
INVATAMANT DE ZI – LUNI SI JOI:8-16, MARTI,MIERCURI SI JOI:12-20
Resurse umane
În anul şcolar 2018-2019 frecventează cursurile 75 elevi
Personal didactic:14

Personal didactic auxiliar si nedidactic:
Contabil :1
Secretar: 1
Informatician:1
Psiholog scolar:1
Bibliotecar:1
Îngrijitor: 1

Baza materiala
Spaţii de învăţământ
1. săli de clasă - 8
2. laborator informatica - 1
3. sală de demonstratii - 1

Spaţii auxiliare
1. cancelarie - 1
2. sală de bibliotecă - 1
3. arhivă - 1
4. contabilitate – 1
5. cabinet psiholog-1
6. secretariat-1
7.birou director-1
8.birou manageri-1
9.cabinet medical -1
10.birou informatician-1
11.grupuri sanitare-9

