ADMITERE
ŞCOALA SANITARĂ POSTLICEALĂ
2022
Absolvenţii de liceu din România, se pot înscrie la cursurile Şcolii Postliceale Sanitare din
cadrul Liceului Teoretic “Victor Babeş” Cluj-Napoca în vederea obţinerii Certificatului de
Competenţe Profesionale pentru:
ASISTENT MEDICAL GENERALIST: Buget - 28 de locuri, Taxă - 56 de locuri
Taxa de şcolarizare
TAXA DE ȘCOLARIZARE PENTRU ȘCOALA POSTLICEALĂ SANITARĂ,
SPECIALIZAREA ASISTENT MEDICAL GENERALIST- ANUL ȘCOLAR 2022-2023- 3000
LEI/AN, PLĂTIBILĂ ÎN 5 RATE, DUPĂ CUM URMEAZĂ- 1000 LEI LA CONFIRMAREA
LOCULUI- RATA 1, PLUS ALTE 4 RATE A CÂTE 500 LEI, CONFORM CONTRACTULUI.
Domeniul: Sănătateşi asistenţă pedagogică
Calificarea profesionala: Asistent medical generalist
Nivelul: 5
Forma de învăţământ: zi
Durata studiilor: 3 ani
Diploma de studii este recunoscuta atât in Uniunea Europeana, cât şi în SUA/Canada.
ACTELE NECESARE PENTRU ÎNSCRIERE
1.
Carte de identitate
2.
Certificat de naştere
3.
Certificat de căsătorie (dacă este cazul)
4 a.
Diploma de bacalaureat
SAU
4 b.
Certificat de absolvire al liceului si Foaia matricolă pentru clasele IX-XII/XIII
(pentru absolventii care nu au promovat examenul de Bacalaureat)
6.
Adeverinţă medicală – original – ,,apt pentru învăţământ postliceal sanitar”
7.
Dosar plic
8.
200 ron – taxa de înscriere – plătită la sediul școlii
9.
Fişa de înscriere – se completează la depunerea dosarului.
Toate actele se vor prezenta in ORIGINAL şi COPIE.

CONDIŢII DE ÎNSCRIERE
Pentru locurile cu TAXĂ se va organiza CONCURS DE DOSARE (se pot înscrie şi
candidaţi care nu au promovat examenul de bacalaureat).
La depunerea dosarelor candidaţii vor susţine un mini-interviu din cunoştinţe generale de
specialitate – disciplina: Anatomia si fiziologia omului.
Dacă după finalizarea înscrierilor sunt mai mulţi candidaţi înscrişi decât numărul de locuri
disponibile pentru fiecare specializare, se va face departajarea dosarelor şi anume:
Faza I: admiterea candidaţilor care au promovat examenul de bacalaureat, în ordinea
descrescătoare a mediilor de la Bacalaureat.
Faza II: dacă mai rămân locuri disponibile după faza I, se va face admiterea candidaţilor care
nu au promovat examenul de bacalaureat, în ordinea descrescătoare a mediei generale de absolvire
a anilor de liceu.
Pentru locurile de la BUGET se va organiza EXAMEN SCRIS; media de admitere se va compune
din:
- 75% - media obţinută la examenul scris
- 25% - media generală de la examenul de bacalaureat.
Examenul scris se va susţine din următoarele capitole ale disciplinei Anatomia şi fiziologia omului:
Sistemul nervos
Sistemul respirator
Sistemul osos
Sistemul circulator.
Bibliografie pentru examen: ANATOMIA ŞI FIZIOLOGIA OMULUI – Biologie - Manual de
pentru clasa a XI-a – Ed. Corint, Autori: D.Cristescu, C.Salavastru, B.Voiculescu, C.Niculescu,
R.Carmaciu.

.

CALENDAR ÎNSCRIERI

BUGET 2022

Înscrierile vor avea loc la sediul şcolii din str. Meseriilor, nr.20, Cluj-Napoca, de luni până
vineri, între orele 11:00-13:00.
ETAPA I
Perioada

Interval orar

18-26 iulie 2022

11:00-13:00

27 iulie 2022

10:00

Examen scris

28 iulie 2022

14:00

Afişarea rezultatelor

27 iulie 2022

12:00-13:00

27 iulie 2022

16.00

1-2 septembrie 2022

11:00-13:00

CALENDAR ÎNSCRIERI

Activitate
Înscrierea candidaţilor

Depunerea contestaţiilor la grile, la finalizarea
probei scrise
Rezolvarea contestaţiilor
Confirmarea locului (semnarea contractului de
şcolarizare)

TAXĂ 2022

Înscrierile vor avea loc la sediul școlii.
Perioada

Interval orar

Activitate

18-26 iulie; 8-26 august
2022

11:00-13:00

Înscrierea candidaţilor

29 august 2022

16:00

Afişarea rezultatelor

1-2 septembrie 2022

11:00-13:00

Confirmarea locului (prin achitarea primei rate
din taxa de şcolarizare – la sediul școlii

