ŞCOALA POSTLICEALĂ SANITARĂ „DIMITRIE CANTEMIR” IAŞI
ÎNFIINŢATĂ ÎN 1990. ACREDITATĂ M.E.C.T.S. - Ordinul 5619/2011, M. Of. 892/2011
Cladirea şcolii

Str. Aurel Vlaicu 54, Tătăraşi

OFERTĂ

EDUCAŢIONALĂ

2015- 2016

1. ASISTENT MEDICAL GENERALIST - 3 ani
CURS DE ZI - ABSOLVENTI DE LICEU
2. ASISTENT MEDICAL DE FARMACIE - 3 ani
CU/ FĂRA BACALAUREAT
3. CURS DE INFIRMIERĂ - FAEDC Absolvenţii cu 10 clase, indiferent de vârsta;
Fax/Tel 0332.441916, 0749841362, 0741190958, 0721500286, spscantemir@yahoo.com, www.spscantemir.ro
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Şcoala acreditată, Clădire proprie, Taxe şcoalare foarte mici, platite în rate sau lunar;
Cadre diactice de prestigiu, bine pregătite, cu experienţă
Specializări cu mare căutare pe piaţa muncii, Diplome recunoscute in ţara şi străinătate
Angajări în sistemul de stat şi în sectorul privat, în ţară, străinătate, în toate statele şi continentele lumii
Stagiu clinic - practică în marile spitalele ieşene, bază medicală proprie
Bază didactică modernă, sală de sport, săli de clasă şi laboratoare dotate modern, bibliotecă
Orar flexibil în funcţie de programul elevilor care frecventează şcoala
Pregătire şi ore suplimentare pentru elevi şi absolvenţi , Burse de studii şi burse sociale
Înscrierile zilnic, orele 800-1800 la sediul scolii - Zona Tătăraşi , lânga E-ON GAZ , FOSTA Autobaza III,
Str. Aurel Vlaicu 54 Iaşi, statia “2 BAIEŢI”, Tramvai- 1, 3, 11, 13; Tel. - 0332.441916, 0770.659931,
0749841362, 0740709365; 0721500286; spscantemir@yahoo.com, www.spscantemir.ro
Acte necesare pentru înscriere:
 Diplomă de Bacalaureat legalizată (sau adeverinţă/certificat de absolvire a liceului legalizat);
 Copie legalizată după certificatul de naştere şi căsătorie (dacă este cazul); Copie după CI/BI.
 3 fotografii color ¾, adeverinţă medicală de la medicul de familie, copie F.M. liceu;
 Cerere de înscriere de la secretariatul Şcolii;
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