Şcoala Postliceală Sanitară
“OMENIA”
Tg-Jiu
 este acreditată prin Ordinul
M.E.C.I. nr. 4350 din
12.06.2009
 durata ciclurilor de şcolarizare
este de 3 ani- curs de zi
 încadrarea cadrelor didactice
s-a făcut în conformitate cu
Legea nr.128/1997
 pregătirea teoretică şi practică
se realizează conform
Curriculum-ului Naţional
pentru şcoală postliceală
sanitară stabilit de O.M.E.C.T.
2713/29.11.2007- calificare
asistent medical generalist
nivelul 3 avansat
 se acordă credite pentru
fiecare materie de studiu,
fapt care permite continuarea
studiilor la nivelul superior
 diplomele de absolvire au
recunoaştere naţională şi
internaţională în ţările
comunităţii europene

ŞCOALA POSTLICEALĂ
SANITARĂ „OMENIA”
Târgu-Jiu

Admitere în
specializarea
Asistent medical
generalist

Se pot înscrie absolvenţii de liceu
cu sau fără diplomă de
bacalaureat pe baza dosarului
personal
Actele necesare la înscriere:
- diploma de bacalaureat sau
certificatul de absolvire al liceului
în original;
- foaia matricolă în original sau
copie legalizată
- copie legalizată a certificatului
de naştere şi de căsătorie, dacă
e cazul;
- copie după B.I./ C.I.

- adeverinţă medicală (de la
medicul de familie);
- 2 foto tip B.I.
- 100 RON taxă de înscriere;
- un dosar plic.
Relaţii şi înscrieri la sediul
şcolii noastre din Târgu Jiu, str. 1 Decembrie 1918,
nr.46, et.3,
tel-fax 0253-221904,
e-mail: omenia@yahoo.com
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Durata de studii este de
3 ani-curs de zi
Cu un număr total de 4920
ore, din care 1740 ore
învăţământ teoretic şi 3180
ore lucrări practice şi stagii
clinice
Şcoala dispune de săli de
curs moderne, laboratoare,
reţea proprie de
calculatoare conectate la
Internet, bibliotecă de
specialitate
Stagiile clinice se
desfăşoară în secţiile
Spitalului Judeţean de
Urgenţă Târgu - Jiu şi în
cabinetele de medicină
comunitară, conform
planurilor de învăţământ
în baza parteneriatelor
încheiate între şcoală şi
unităţile sanitare
Cadrele didactice ale şcolii
sunt titularizate: medici,
asistenţi medicali, jurişti,
informaticieni care au
competenţe pedagogice şi
studii aprofundate –
masterate şi doctorate.

Diploma obţinută în urma
absolvirii Şcolii Postliceale
Sanitare „Omenia” oferă
posibilitatea încadrării în :
 Secţii medicale
spitaliceşti
 Cabinete de medicină
comunitară
 Cabinete de medicină
şcolară şi de
întreprindere
 Ambulatoriu de
specialitate
 Servicii medicale de
urgenţă
 Servicii de Ambulanţă
 Cabinete de stomatologie
 Laboratoare de analize
medicale
 Unităţi specializate de
îngrijiri la domiciliu
şi/sau îngrijiri paliative
Absolvenţii şcolii pot înfiinţa
unităţi proprii de îngrijiri la
domiciliu conform legislaţiei
în vigoare.
Diplomele sunt recunoscute
la nivel naţional şi
internaţional, în ţările
Uniunii Europene, permiţând
o largă accesibilitate pe
piaţa muncii serviciilor
medicale.

Din materiile studiate pe
parcursul celor 3 ani de studii:
Utilizarea calculatorului şi
tehnologia comunicaţiilor,
Comunicare profesională, Bazele
ştiinţei nursing, Anatomia şi
fiziologia omului, Semiologie
medicală, Gastroenterologie,
Cardiologie, Pneumologie,
Chirurgie generală, Chirurgie
toracică şi cardiovasculară,
Oftalmologie, O.R.L.,
Hematologie, Ortopedie,
Reumatologie, Endocrinologie,
Dermato-venerologie, Boli infectocontagioase, Boli metabolice şi
de nutriţie, Nutriţie şi dietetică,
Psihologie medicală, Ginecologie,
Obstetrică , Puericultură şi
pediatrie, Neurologie, Psihiatrie,
A.T.I., Urgenţe medicochirugicale, Gerontologie şi
geriatrie, Oncologie, Îngrijiri
paliative, Nursing comunitar,
Îngrijiri la domiciliu,
Managementul proiectelor de
sănătate, Calitatea serviciilor de
nursing, Cercetare în nursing
etc.

