Intrebari frecvente
1. Dacă nu am promovat examenul de bacalaureat, mă pot înscrie?
Răspuns: Da, intrucât Legea Educatiei Nationale nr. 1/2011 cu modificarile și
completarile ulterioare prevede la articolul 52(2): “Au dreptul să se inscrie în învățământul
postliceal (…) , absolvenții de liceu cu sau fără diplomă de bacalureat.”
2. Dacă nu am promovat examenul de bacalaureat, trebuie să îl iau până la sfârșitul
scolarizării?
Răspuns: Nu, nu există obligativitatea susținerii examenului de bacalaureat sau a
promovării acestuia până la finalizarea studiilor școlii postliceale.
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3. În ce constă admiterea?
Răspuns: Admiterea se realizează în baza concursului de dosare și a unui interviu de
aptitudini cu durata de 5-10 minute.
Pentru calificarea Asistent Medical Generalist, admiterea se realizează în baza unui
examen de admitere, pentru locurile fără taxă. Pentru locurile cu taxă, admiterea se realizează
în baza concursului de dosare și a unui interviu de aptitudini.
4. Dacă lucrez, pot urma cursurile școlii postliceale?
Răspuns: Da. Puteți opta pentru programul de cursuri 8:00-14:00 sau pentru
programul 14:00-21:00.
5. Pot urma și cursurile unei facultăți în același timp?
Răspuns: Da.
6. Unde se organizează stagiile de pregătire practică?
Răspuns: Instruirea practică se desfășoară, de regulă, în instituții de profil (de
exemplu, pentru specializarea Asistent Medical Generalist – în spitale, policlinici, dispensare;
Asistent Medical de Farmacie – în farmacii; Editor imagine – în laboratoare specializate) sau la
sediul școlii (de exemplu, pentru specializarea Analist programator).
7. Diplomele sunt recunoscute?
Răspuns: Da. Actele de studii pe care le eliberăm poartă antetul Ministerului Educației
și Cercetării Științifice și au aceeași valabilitate ca actele de studii eliberate în învățământul de
stat.
8. Care sunt taxele de școlarizare?
Răspuns: Asistent medical generalist : 2100 lei, plătibilă în trei rate (uniforma inclusă)
Asistent medical de farmacie: 2000 lei, plătibilă în trei rate
Editor de imagine : 1800 lei, plătibilă în trei rate
Asistent de gestiune : 1800 lei, plătibilă în trei rate
Agent de turism: 1800 lei, plătibilă în trei rate
Funcționar bancar: 1800 lei, plătibilă în trei rate
Tehnician activități de secretariat: 1800 lei, plătibilă în trei rate
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Școala Postliceală „Atlas“ oferă pregătire pentru
următoarele calificări:
 Asistent medical generalist

 Asistent medical de farmacie
 Analist programator
 Editor imagine
 Agent de turism - ghid
 Funcționar bancar
 Agent de gestiune

 Tehnician în activități de secretariat

Cursurile sunt oferite de specialiști în domeniu - cadre
didactice foarte bine pregătite, care vă vor împărtăși, pe lângă
cunoștințele și abilitățile specializate, dedicația pentru domeniul pe
care vi l-ați ales.
Dotările moderne și atmosfera deschisă în care veți studia,
alături de sprijinul echipei Școlii Postliceale „Atlas“, vă vor
determina să participați cu plăcere la orele de curs și de pregătire
practică.
Totodată, instituțiile partenere în care veți desfășura stagiile
de pregătire practică vă vor oferi cadrul profesional optim pentru
punerea în aplicare a cunoștințelor și abilităților învățate.
Astfel, la sfârșitul anilor de studiu, veți absolvi cursurile
învățământului postliceal. Diploma obținută vă va facilita integrarea
pe piața muncii.
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Cursurile din cadrul acestei calificări pregătesc
elevii pentru cariere de succes, asigurând
studiul a două limbi străine – engleză și
franceză – pe lângă disciplinele de specialitate.

Domeniul: Servicii
Nivelul de calificare: 5
Forma de învățământ: zi
Durata studiilor: 2 ani

Oportunități de plasament pe piața muncii:
unități economice mici, mijlocii și mari cu diverse
obiecte de activitate, organizații guvernamentale
și nonguvernamentale.

Admiterea pentru această calificare se
realizează în baza concursului de dosare și
a unui interviu.

ȘCOALA POSTLICEALĂ
„ATLAS“
ÎNSCRIERILE se pot face astfel:
La numerele de telefon:

021.440.07.08
0724.870.004
0761.748.638

La sediul liceului:
Str. Pașcani, nr. 2,
sector 6, București

ONLINE:

scoalaatlas.ro,
scoalaatlas@yahoo.com

Pentru înscrierea la cursuri,
nu este necesară diploma de Bacalaureat!
Documente necesare:
 Copie CI
 Copie certificat de naștere
 Foaie matricolă de la liceul absolvit
 Certificat de absolvire a liceului
 Adeverinta medicală
 4 poze format 3/4
Pentru orice alte informații, vă rugăm să ne contactați.
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Această calificare asigură o pregătire
temeinică în domeniul medical, cu
recunoaștere la nivel național și european.
Pe lângă instruirea teoretică, asigurată de
medici, oferim elevilor noștri stagii de practică
în spitalele bucureștene, pe tot parcursul celor
3 ani de școlarizare.

Oportunități de plasament pe piața muncii:
ține evidența actelor contabile, întocmește
registre financiare, actualizează mai multe tipuri
de înregistrări contabile, își desfașoară activitatea
în cadrul firmelor specializate în evidența
contabilă, agenți economici din toate domeniile de
activitate.

Domeniul: Sănătate și asistență pedagogică
Nivelul de calificare: 5
Forma de învățământ: zi
Durata studiilor: 3 ani
Oportunități de plasament pe piața muncii:
cadru medical în rețeaua sanitară de stat și
particularã, clinici, laboratoare, specializare în
obstetrică - ginecologie, chirurgie, interne, ATI,
paramedici, etc.

Admiterea pentru această calificare se
realizează în baza examenului de
admitere și a unui interviu.
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Admiterea pentru această calificare se
realizează în baza concursului de dosare
și a unui interviu.
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Sub atenta îndrumare a cadrelor didactice,
elevii se pregătesc pentru cariere în domeniul
contabil-economic. Stagiile de pregătire la
agenții economici contribuie la atingerea
performanțelor în instruirea elevilor.

Domeniul: Economic
Nivelul de calificare: 5
Forma de învățământ: zi
Durata studiilor: 2 ani
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În cei 3 ani de școlarizare, elevii noștri
dobândesc cunoștințele necesare angajării în
domeniul farmaceutic, sub atenta îndrumare a
cadrelor didactice. De asemenea, elevii
beneficiază de stagii de practică în farmaciile
bucureștene.

Domeniul: Sănătate și asistență pedagogică
Nivelul de calificare: 5
Forma de învățământ: zi
Durata studiilor: 3 ani

Oportunități de plasament pe piața muncii:
realizează operațiuni bancare, calculează
indicatori care caracterizează sistemul monetar,
întocmește scrisori în domeniul bancar,
calculează și interpretează indicatori de
performanță bancară, operează cu informații din
domeniul informaticii de gestiune a contabilității
bancare, relaționează cu publicul, poartă
negocieri pe diverse teme în domeniul bancar, își
defãșoarã activitatea în sistemul bancar privat
sau de stat.

Admiterea pentru această calificare se
realizează în baza concursului de dosare
și a unui interviu.
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Elevii care urmează cursurile acestei calificări
se pregătesc pentru cariere de succes în
domeniul media. Sub atenta îndrumare a
cadrelor didactice specializate, elevii utilizează
dotări moderne și beneficiază de stagii de
practică în studiourile TV.

Domeniul: Producție media
Nivelul de calificare: 5
Forma de învățământ: zi
Durata studiilor: 2 ani
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Elevii care urmează această calificare se
pregătesc pentru cariere în domeniul bancar.
Pe lângă o pregătire temeinică, îndrumați de
cadre de specialitate, în cei doi ani de
școlarizare, elevii sunt instruiți prin stagii de
pregătire practică.

Oportunități de plasament pe piața muncii:
titular de punct farmaceutic, coordonator pentru
activitate de producție sau desfacere a produselor
medicamentoase în farmacii cu circuit închis și
deschis, de la operator până la șef de depozit de
produse farmaceutice, fabrici de medicamente,
depozite de medicamente, centre de distribuție a
medicamentelor.

Admiterea pentru această calificare se
realizează în baza concursului de dosare
și a unui interviu.

Domeniul: Economic
Nivelul de calificare: 5
Forma de învățământ: zi
Durata studiilor: 2 ani
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Elevii sunt pregătiți pentru cariere de succes în
domeniul turistic, sub îndrumarea atentă a
cadrelor didactice. De asemenea, elevii
beneficiază de instuire practică la agenții
economici specializați.

Domeniul: Turism și alimentație
Nivelul de calificare: 5
Forma de învățământ: zi
Durata studiilor: 2 ani
Oportunități de plasament pe piața muncii:
conducere, coordonare și administrare în cadrul
agenției de turism, organizator turism, dealer
servicii turistice, tour - operator, agent de
marketing și publicitate în turism, manager în
turism.

Admiterea pentru această calificare se
realizează în baza concursului de dosare și
a unui interviu.
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Oportunități de plasament pe piața muncii:
se ocupă în principal cu înregistrarea și copierea
materialelor audio - video, compunerea efectelor
speciale de montaj, editarea genericelor și a
titrajelor de film, elaborarea soluțiilor pentru
asigurarea calității artistice a montajului realizat,
realizarea montajului simplu sau complex,
difuzarea emisiunii; își desfășoară activitatea în
cadrul companiilor mass-media.

Admiterea pentru această calificare se
realizează în baza concursului de dosare
și a unui interviu.
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Această calificare asigură o pregătire
temeinică în unul din cele mai răspândite
domenii de activitate. Elevii se pregătesc
pentru cariere în domeiul IT, având la dispoziție
dotări tehnologice moderne și acces
permanent la Internet.

Domeniul: Informatică
Nivelul de calificare: 5
Forma de învățământ: zi
Durata studiilor: 2 ani

Oportunități de plasament pe piața muncii:
colaborează direct cu programatorul, elaborează,
testează și întreține programe software,
actualizează, reface, modifică, testează și
îmbunătățește programele existente. Își
desfășoară activitatea în firme specializate în
produse IT, instituții de învățământ, sănătate,
cultură, organizații guvernamentale și
nonguvernamentale, diverși agenți economici
care utilizează tehnica de calcul și produse
software pentru eficientizarea activitiății, agenți
economici din toate domeniile de activitate.

Admiterea pentru această calificare se
realizează în baza concursului de dosare
și a unui interviu.
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