Școala Postliceală Sanitară este orientată spre
formarea unor profesioniști competenți la
standarde europene capabili să facă educație
pentru sănătate și să acorde îngrijiri de nursing,
individualizate și personalizate atât în unitățile
sanitare cât și în comunitate.

Unde ne puteți găsi ?
B-dulRevoluției
nr. 15/A
Timișoara

Misiunea școlii se suprapune pe Misiunea
Nursingului care reprezintă în orice țară
civilizată, nucleul de bază al promovării și
ocrotirii sănătații.

OFERTĂ EDUCAȚIONALĂ

Scurt istoric:









1942 – 1948 – Institutul Asistentelor de
Ocrotire
1948 – 1959 – Liceu Sanitar
1972 – 1978 – Grup Şcolar Sanitar
1978 – 1990 – Liceu Sanitar
1990 – 1992 – Grup Școlar
1992 – 1996 – Grup Şcolar Sanitar
1996 – 1999 – Colegiul „Ana Aslan”
1999 – prezent – Colegiul Național „Ana
Aslan”.

„Fiecare este arhitectul
propriului viitor”

ŞCOALA POSTLICEALĂ
SANITARĂ

Contact:
Colegiul Național „Ana Aslan” Timisoara

Tel: 0256-492345
0356-804283
cnanaaslantm@yahoo.com
www.cnanaaaslan-tm.ro
https://www.facebook.com/aslanpostliceala

Sală de demonstrație
OFERTA EDUCAȚIONALĂ:

Unde vă puteți înscrie?
La secretariatul unității de învățământ.

CALIFICĂRI PROFESIONALE:
 ASISTENT MEDICAL
GENERALIST
 180 de locuri cu taxă
 durata: 3 ani
 cursuri de zi


ASISTENT MEDICAL DE
FARMACIE
 60 de locuri cu taxă
 durata: 3 ani
 cursuri de zi



COSMETICIAN
 30 de locuri cu taxă
 durata: 2 ani
 cursuri de zi

Farmacia Ana Aslan

Cabinetul de cosmetică

Absolvenții noștri sunt apreciați atât pe
piața muncii internă cât și externă activând
în specialități medicale foarte diverse:
- cardiologie
- gastroenterologie
- chirurgie
- chirurgie cardio-vasculară
- chirurgie toracică
- anestezie și terapie intensivă
- hematologie, pediatrie
- UPU
- ORL, oftalmologie
- cabinete medici de familie
- policlinici medicale
- îngrijiri la domiciliu
- farmacii și lanțuri farmaceutice
- cabinete cosmetice

Care sunt perioadele de înscriere ?
25 – 29 iulie 2016 și 29 aug. – 2 sept. 2016
Orar: 10:00 - 16:00
Care sunt actele necesare pentru înscriere?

cerere de înscriere
certificat de naștere în original și copie
cartea de identitate în original și copie
certificatul de căsătorie în original și
copie (dacă este cazul)
- diplomă de bacalaureat (original și
copie simplă), sau certificatul de
absolvire a liceului (în original și copie
simplă), sau adeverința de absolvire a
studiilor liceale (în original și copie
simplă)
-foaia matricolă pentru clasele IX-XII/XIII
(original și copie simplă)
- adeverință medicală eliberată de
medicul de familie, din care să rezulte
că este sănătos clinic și apt pentru
calificarea pe care dorește să o
dobândească (adeverința se completează
pe baza examenelor de specialitate:
VDRL, examen radiologic pulmonar,
consult neuro-psihiatric).
-

-

Cât costă înscrierea ?
100 lei taxă de înscriere și 100 lei taxă de
confirmare loc. Ocuparea locurilor se face
în ordinea înscrierii.

