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NIVEL DE ŞCOLARIZARE
POSTLICEAL
(5 avansat)
Domeniul - Sănătate şi asistenţă pedagogică
Calificarea - Asistent Medical Generalist

LOCURI FĂRĂ TAXĂ


Asistent Medical Generalist
56 locuri
3 ani - zi

Misiunea
Misiunea Şcolii Postliceale din cadrul Liceului
Teoretic “George Emil Palade” este orientată spre formarea
unor profesionişti competenţi, specialişti în domeniul
sanitar care se realizează prin:
atitudine în consens cu viziunea privind
implementarea strategiilor de învățare pe tot
parcursul vieții;
promovarea unui învăţământ de calitate în contextul
armonizării cu standardele Uniunii Europene;
modelarea unor personalităţi ce posedă un set de
valori individuale de natură profesională, socială şi
culturală în funcţie de care să-şi orienteze
comportamentul şi întreaga carieră;
formarea profesională pentru furnizarea cu succes a
serviciilor de îngrijire.

LOCURI CU TAXĂ


Asistent Medical Generalist
56 locuri
3 ani - zi

PERIOADA DE ÎNSCRIERE


10 mai - 01 septembrie 2021

ACTE NECESARE ÎNSCRIERII
o

Cerere de înscriere

o

Certificat de naştere

o

Certificat de căsătorie (după caz)

o

Carte de identitate, în copii certificate
“conform cu originalul”

o

Adeverinţă medicală

o

Diploma de Bacalaureat în original/
Adeverință de absolvire a liceului

o

Dosar cu șină

Viziunea
Şcoala Postliceală Sanitară din cadrul Liceului
Teoretic “George Emil Palade” satisface nevoile de educare
și formare a viitorilor asistenți medicali.
Procesul de predare-învăţare-evaluare se desfăşoară
respectând principiile fundamentale şi normele de conduită
promovate de legislaţia în vigoare: competenţă profesională,
obiectivitate, responsabilitate, crearea unei atmosfere de
lucru care încurajează comunicarea şi dialogul eficient între
profesor şi elevi.

-

O şcoală cu bune practici şi cu
deschidere europeană.

DATE DE CONTACT
str. Nicolae Iorga
Nr. 87
Tel./fax 0241/662698
palade.ct@gmail.com

www.palade.ro
spl.palade.ro

RESURSE MATERIALE
• 2 săli de instruire practică dotate cu:
- manechine de nursing şi traume adult
- manechin nursing copil
- simulator avansat pentru naştere şi

•
•
•
•
•

urgenţe neonatale
- simulator injecţie intramusculară
- simulator braț multivenă
- videoproiector
8 săli de clasă cu mobilier nou, ergonomic
2 laboratoare de informatică
punct de documentare cu cărți de specialitate
în limbile engleză și română
bibliotecă școlară
cămin

PERFORMANŢE
ALE ELEVILOR NOŞTRI
- 75% dintre absolvenţi se încadrează pe piaţa
muncii interne
- cca. 10% continuă studiile în învăţământul
universitar
- 15 % dintre absolvenți lucrează în C.E.

PARTENERIATE
PENTRU
PRACTICA ELEVILOR
• Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Constanţa
• Spitalul Clinic de Boli Infecţioase Constanţa
• Căminul pentru persoane vârstnice

RESURSE UMANE









instructori nursing - 6
medici specialiști - 12
psihologi - 3
sociologi - 1
biofizician - 2
informatician - 2
farmacist - 1
biochimist - 2

CURSURI DE FORMARE PROFESIONALĂ
- program special de revalorizare pentru asistenții
medicali generaliști pregătiți înainte de 2007cursuri pentru ocupația „Îngrijitoare bătrâni la
domiciliu”

PERSPECTIVE PENTRU
ABSOLVENŢI
Absolvenţii Şcolii Postliceale Sanitare se pot
angaja în:
- Spitale, Policlinici, Centre de diagnostic si
tratament
- Cabinete medicale (medicina de familie)
- Laboratoare private
- Instituţii pentru ocrotirea copilului si
vârstnicului
- Cabinete şcolare şi de stomatologie
- Instituţii medicale din ţările UE și din SUA
unde Certificatul de competenţe profesionale
este recunoscut

