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










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

OFERTĂ EDUCAȚIONALĂ
AN ȘCOLAR 2020-2021

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”.
”Întotdeauna m-am bucurat să împart
din ce am ştiut."
Ana Aslan

ŞCOALA POSTLICEALĂ
SANITARĂ

Contact:
Colegiul Național „Ana Aslan” Timisoara

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

OFERTA EDUCAȚIONALĂ:
CALIFICĂRI PROFESIONALE:
ASISTENT MEDICAL GENERALIST
 durata: 3 ani, cursuri de zi
 2 clase-56 locuri LA BUGET–FĂRĂ TAXĂ
 112 de locuri cu taxă

ŞCOALA POSTLICEALĂ
SANITARĂ

ACTE 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
diploma de bacalaureat (original și copie), sau
certificatul de absolvire a liceului (original și
copie), sau adeverința de absolvire a studiilor
liceale (original și copie) sau dovada
recunoaşterii sau echivalării, conform legii, a
diplomelor de bacalaureat eliberate de unităţile de
învăţământ din străinătate;

-

OFERTĂ EDUCAȚIONALĂ
AN ȘCOLAR 2020-2021

ȘCOALĂ POSTLICEALĂ DE STAT
DIPLOME RECUNOSCUTE
la nivel internațional

IX-XII/XIII eliberate de unităţile de învăţământ din
străinătate;

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

A. BUGET
PERIOADA DE ÎNSCRIERE:
15 iunie 2020 – 18 august 2020 - orele 10-15
Dacă numărul candidaților depășește numărul
locurilor aprobate, se susține
EXAMEN DE ADMITERE, în data de
20 august 2020, de la ora 10.
B. TAXĂ
PERIOADE DE ÎNSCRIERE:
15 iunie – 30 iunie 2020 – între orele 14-16,
1 iulie – 18 august 2020 – între orele 10-15,
19 august – 9 septembrie 2020 – orele 10-15 –
pentru locurile vacante

-

certificat/atestat de competenţe lingvistice de
nivel C1 pentru limba română eliberat de
instituţiile de învăţământ superior acreditate în
România care organizează anul pregătitor de
limbă română pentru cetăţenii străini, de
Institutul Limbii Române sau de lectoratele de limbă
română ale Institutului Limbii Române sau de
Institutul Cultural Român din străinătate pentru
cetăţenii din statele membre ale Uniunii Europene,
Spaţiului Economic European şi din Confederaţia
Elveţiană;

-



COSMETICIAN
28 de locuri cu taxă
durata: 2 ani, cursuri de zi

adeverință medicală eliberată de medicul de
familie al candidatului, din care să rezulte că este
sănătos clinic și apt pentru calificarea pe care
dorește să o dobândească (asistent medical
generalist / asistent medical de farmacie /
cosmetician) (adeverința se completează pe baza
examenelor de specialitate: VDRL, examen radiologic
pulmonar, consult neuro-psihiatric).

-

Înscrierile se fac la sediul instituției.

foaia matricolă pentru clasele IX-XII/XIII
(original și copie) eliberată de unităţile de
învăţământ
din
România
sau
dovada
recunoaşterii sau echivalării învăţământului
liceal, conform legii, a foilor matricole pentru clasele

dovada achitării taxei de înscriere
un dosar plic

„Fiecare este arhitectul
propriului viitor”

