Pentru anul şcolar 22001166 –– 22001177, C
COOLLEEGGIIUULL
TTEEHHNNIICC „„ŞŞTTEEFFAANN MMIILLCCUU”” CCaallaaffaatt are în
PLANUL
DE
ŞCOLARIZARE
următoarele
specializări, cursuri de zi clasa a IX a :

PROFIL: RESURSE NATURALE ŞI PROTECŢIA
MEDIULUI

1.TEHNICIAN VETERINAR

PROFIL: SERVICII
1.

•

Identificarea componentelor organismului animal şi explicarea
funcţionării acestora;

•

Asigurarea şi aplicarea tehnologiilor de creştere şi exploatare a
animalelor domestice;

•

Pregătirea şi utilizarea instrumentarului şi a materialelor în efectuarea
tratamentelor la animale;

TEHNICIAN ÎN ACTIVITĂŢI ECONOMICE

1 CLASĂ

La specializarea „Tehnician în activităţi
economice” vei dobândi cunoştinţe despre:

1 CLASĂ

Efectuarea lucrărilor contabile de com plexitate
medie
Respectarea legislaţiei din domeniul contabil şi
financiar
Utilizarea tehnicilor financiare şi fiscale …etc
Respectarea legislaţiei
în vigoare privind
calitatea produselor şi serviciilor
Integrarea în cultura organizaţiei şi în viaţa
profesională

-

•

2.TEHNICIAN ÎN AGRICULTURĂ

2. TEHNICIAN
ÎN ACTIVITĂŢI DE COMERŢ
-

1 CLASĂ

La specializarea „ Tehnician în activităţi de
comerţ” vei dobândi cunoştinţe despre:

1 CLASĂ

• Negocierea şi argumentarea vânzării produselor
/serviciilor

LĂCĂTUȘ
MECANIC

COMERCIANT VÂNZĂTOR

"Bursa Profesionala"
aprobata prin HG nr. 1062/2012 . Se mentine astfel
BURSA de 200 lei lunar pe care o primesc
inca din 2012 toti elevii care frecventeaza
invatamantul profesional.
prevederile

legale,

Organizarea şi coordonarea lucrărilor de recoltare a plantelor cultivate;

•

Coordonarea măsurilor de prevenire şi combatere a bolilor şi dăunătorilor
la plantele cultivate

•

PROFIL: TEHNIC

cunoştinţe despre:

Respectarea legislaţiei în vigoare privind calitatea
produselor şi serviciilor

Invatamantul profesional cu durata de 3 ani este
organizat dupa clasa a VIII-a, ca invatamant cu frecventa,
cursuri de zi, parte a invatamantului secundar superior.
Invatamantul profesional cu durata de 3 ani se finalizeaza
cu examen de certificare a calificarii profesionale.Elevii
beneficiaza de sustinere financiara, in conformitate cu

•

La specializarea„Tehnician CAD” vei dobândi

ŞCOALA PROFESIONALĂ
.

Selectarea lucrărilor de îngrijire a plantelor cultivate;

1.TEHNICIAN PROIECTANT CAD

• Utilizarea tehnicilor de marketing în activitatea
comercială
•

•

1 CLASĂ

•

Comunicare interactivă la locul de muncă;

•

Utilizarea schemelor şi diagramelor funcţionale
specifice

2.TEHNICIAN MECANIC PENTRU
•
sistemelor mecatronice;
ÎNTREŢINERE ŞI REPARAŢII

•
La specializarea„Tehnician mechanic întreţinere şi
reparaţii ” vei dobândi cunoştinţe despre:

prin

•

Executarea subansamblurilor şi ansamblurilor de
complexitate medie;

•

Aplicarea procedurilor de calitate;

1 CLASĂ
•

,,NATURA ESTE
SINGURA CARTE
ÎN CARE FIECARE
FILĂ
PĂSTREAZĂ CÂTE UN
ADEVĂR.”
J.W.VAN GOETH

NOU  ÎNVĂŢĂMÂNTUL
PROFESIONAL
Invatamantul profesional cu durata de 3 ani este organizat
dupa clasa a VIII-a, ca invatamant cu frecventa, cursuri de zi, parte
a invatamantului secundar superior. Invatamantul profesional cu durata
de 3 ani poate fi desfasurat si in limbile minoritatilor nationale, se
arata in draftul Metodologiei de organizare si functionare a
invatamantului profesional de stat cu durata de 3 ani. Invatamantul
profesional cu durata de 3 ani se finalizeaza cu examen de certificare
a calificarii profesionale. Elevii din invatamantul profesional cu
durata de 3 ani beneficiaza de sustinere financiara, in conformitate
cu prevederile legale, prin

"BURSA

PROFESIONALA"

aprobata

prin HG

nr.

Se mentine astfel bursa de 200 lei lunar pe
care o primesc inca din 2012 toti elevii care
frecventeaza invatamantul profesional. Pe langa aceasta
bursa, elevii din invatamantul profesional pot beneficia
si de sustinere financiara, stimulente si alte forme de
sprijin acordate de compania la care fac practica.
1062/2012 .
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