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OFERTA EDUCAȚIONALĂ
Aprobată în ședința C.A din
26.11.2021
ADMITEREA 2022 - 2023
„Nu zidurile fac o şcoalã, ci spiritul care domneşte într’însa”

Școala Postliceală Sanitară „Christiana” Mioveni îşi asuma misiunea de a forma
profesionişti de înaltă calificare în domeniul sănătății şi asistenței pedagogice, asistenți medicali
generaliști și de farmacie, cu competente aliniate la standarde europene, capabili să se integreze pe
piaţa naţională şi internaţională a muncii.
Sunteti absolvent de liceu cu sau fara diploma de bacalaureat?
Scoala Postliceala Sanitara „Christiana” Mioveni ofera cursuri cu durata de 3 ani, in
vederea obţinerii Certificatului de Competenţe Profesionale pentru:
Nivel 5 de calificare, scoală postliceală,
Domeniul: Sănătate şi asistenţă pedagogică,
Calificarea profesională:
 Asistent Medical Generalist (AMG) – 60 de locuri,
 Asistent Medical de Farmacie ( AMF) – 30 de locuri.
Programul cursurilor
Organizarea cursurilor se face la forma de învăţământ „ zi ”, cu frecvența
Programul cursurilor: între orele 12 - 21
Facilitati oferite cursantilor:
 Şcoala Postliceală Sanitară „Christiana” Mioveni este situată în oraşul Mioveni, judeţul
Argeş, în imediata vecinătate a Spitalului Orășenesc Mioveni şi se adresează populaţiei
şcolare situate în toate cartierele, deservind şi împrejurimile pe o rază de 40 km pătraţi.
 Şcoala Postliceală Sanitară „Christiana” Mioveni funcționează conform Ordinului de
autorizare funcționare provizorie Cabinet Ministru MEN nr. 5496/15.11.2013.
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 Unitatea, ocupa o suprafaţă construită de 1050 m2. Construcţia este destinată procesului
instructiv educativ, precum şi conducerii administrative.










Cursurile se predau folosind metode interactive, centrate pe elev si sunt postate
săpamânal și pe platforma educațională a școlii,
Școala Postliceală Sanitară „Christiana” Mioveni are încheiate convenții de practică pentru
efectuarea stagiilor clinice cu Spitalul Orășenesc Mioveni: în cadrul activităților de
instruire practică sunt cuprinși un număr de 4 tutori de practică, majoritatea dintre ei având
și experiența de predare la clasă,
Relația profesor –elev este de permanentă colaborare și empatizare.
Școala dispune de resurse materiale și umane care asigură o instruire teoretică și practică
de calitate,
Sunt în desfășurare contracte cu instituții de recrutare pe piața muncii în Austria, Belgia,
Germania, Franța,
Acces permanent la consiliere psiho-pedagogica și informare educațională,
Elevii sunt implicați în activitați variate extracuriculare și extrașcolare pentru o viziune
de ansamblu asupra diferitelor aspecte ale vieții,
În cadrul școlii se urmărește dezvoltarea personală a elevilor în vederea formării unei
personalități echilibrate, indispensabile meseriei de asistent medical.

CRITERII DE ADMITERE
Au dreptul să se înscrie pentru admiterea la ȘPS „Christiana” Mioveni absolvenții de liceu, cu
sau fără diplomă de bacalaureat.
Candidații se pot înscrie la secretariatul ȘPS „Christiana” Mioveni, din Bulevardul Dacia, nr,
128B, Mioveni
În cazul în care numărul candidaților înscriși este mai mic sau egal cu numărul de locuri optam
pentru admiterea prin întocmirea unui dosar; în cazul în care numărul candidaților înscriși
depășește numărul de locuri, media generală de admitere este media obţinută la examenul de
bacalaureat, fiind primul criteriu de departajare al candidaţilor.
Al doilea criteriu de departajare al candidaţilor la admitere este media generală a anilor de
studii liceale.
În cazul mediilor egale obținute la admitere, fie media de promovare a examenului de
bacalaureat, fie media generală a anilor de studii liceale, departajarea candidaţilor se face după
media generală a clasei a XII-a şi apoi, dacăeste cazul, media generală a clasei a XI-a.
SESIUNI DE ADMITERE
Admiterea la Școla Postliceală Sanitară „Christiana” Miovei pentru anul școlar 2022-2023 se
organizează în intervalul 01 iunie – 31 august 2022.
Înmatricularea candidaţilor declaraţi admişi se face prin decizia directorului SPS
„Christiana” Mioveni în perioada 01 – 02 septembrie 2022;
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După aprobarea înmatriculării, elevii sunt înscrişi în registrul matricol sub un număr unic
valabil pentru întreaga perioadă de şcolarizare la calificările profesionale la care au fost admişi.
Candidații declarați admişi în urma sesiunii din septembrie, care nu s-auînmatriculat în perioada
stabilită, îşi pierd această calitate.

CONTINUTUL DOSARULUI DE INSCRIERE
a) cerea de înscriere;
b) declaraţie de consimţământ și nota de informarea cu privire la prelucrarea datelor cu caracter
personal;
c) diploma de bacalaureat sau adeverință de absolvire a liceului;
d) foaia matricolă pentru anii de școlarizare liceu;
e) certificatul de naştere, cartea de identitate şi în cazul schimbării numelui, certificatul de
căsătorie;
f) Adeverință medicală eliberată de medicul de familie al candidatului, din care să rezulte că este
clinic sănătos şi apt pentru calificarea pe care doreşte să o dobândească.
g) taxa de înscriere (150 RON)
În comisia de admitere vor fi desemnate persoane care vor avea atribuția de a verifica
corespondența dintre documentele transmise de candidați și ceea ce a fost solicitat în fișa de
înscriere.
Învățământul postliceal se încheie cu examen de certificare a calificării profesionale, graficul
examenelor va fi stabilit prin ordin ME, pe baza Metodologiei examenului de certificare a
calificării profesionale, aflate în vigoareîn anul absolvirii şcolii postliceale.
Promovarea examenului de certificare a calificării profesionale dă dreptul la obținerea unui
certificat de calificare profesională nivel 5 şi a unui supliment europass.

