ANUNȚ ÎNSCRIERI 2021-2022

ŞCOALA POSTLICEALĂ
Începând cu anul școlar 2018-2019 în cadrului Liceului Tehnologic “Henri Coandă”
Beclean, se dezvoltă programul de studii postliceale în domeniul Construcții, instalații și lucrări
publice, calificarea profesională Tehnician proiectant urbanism și amenajarea teritoriului,
cu durata de 2 ani.

•ÎNVĂȚAMÂNT DE ZI FĂRĂ TAXĂ(Cursurile de desfășoară în intervalul orar
14-20)
• SPECIALIZAREA
Tehnician proiectant urbanism și amenajarea
teritoriului
•CONDIȚII DE ÎNSCRIERE :
LA ȘCOALA POSTLICEALĂ SE POT ÎNSCRIE
ABSOLVENȚII DE LICEU CU SAU
FĂRĂ DIPLOMĂ DE BACALAUREAT
ÎNSCRIERILE SE FAC PÂNĂ ÎN DATA DE 10 SEPTEMBRIE 2021
• DOSARUL DE ÎNSCRIERE CUPRINDE:
✓ DOSAR PLIC
✓ CERERE ÎNSCRIERE DE LA SECRETARIATUL UNITĂȚII ȘCOLARE
✓ DIPLOMĂ ABSOLVIRE LICEU
✓ FOAIA MATRICOLĂ
✓ COPIE XEROX CERTIFICAT DE NAȘTERE ȘI C. I.
✓ COPIE XEROX CERTIFICAT CĂSĂTORIE UNDE ESTE CAZUL
✓ ADEVERINȚĂ MEDICALĂ

Prezentare
In urma absolvirii cursurilor de Tehnician proiectant urbanism si amenajarea teritoriului cursanţii pot
ocupa un post in cadrul administraţiei locale sau in firme de specialitate cu atribuţii in urbanism, amenajarea
teritoriului si administraţie publica a lucrărilor de construcţii si au dreptul de semnătură pe documentaţiile si
avizele necesare lucrărilor de construcţii, urbanism si amenajarea teritoriului.
Cui se adresează cursurile Şcolii Postliceale cu specializarea de Tehnician proiectant urbanism
si amenajarea teritoriului?
Cursurile se adresează persoanelor care au absolvit învăţământul liceal si care doresc sa se califice sau sa-si
perfecţioneze cunoştinţele in domeniu.
Care sunt avantajele ?
Pregatirea profesionala alaturi de profesori cu experianta teoretica si practica
2. Pregatirea teoretica se desfasoara in sali de curs dotate corespunzator (videoproiector, laptop,
flipchart, ecran de proiectie, etc)
3. Activitatea de practica este asigurata prin exercitiu, cu materialele didactice specifice ocupatiei de
tehnician proiectant urbanism si amenajare teritoriu, activitate care se desfasoara la sala de curs si in
cadru real
4. Tehnici si metode moderne de predare/instruire/aplicatii practice canalizate pe stimularea creativitatii
si interactivitatii cursantului, eliminand astfel stresul de la orele de curs (studii de caz, lucru in echipa,
etc)
5. Suport de curs gratuit in format electronic
6. Mentinerea legaturii dintre cursant si profesori prin e-mail
7. Obtinerea unui certificat de absolvire cu recunoastere la nivel international prin apostilare
Ce competente obtin in urma absolvirii cursului?
Dupa absolvirea cursului de Tehnician proiectant urbanism si amenajare teritoriu se elibereaza un
certificat de calificare, insotit de suplimentul descriptiv care atesta dobandirea urmatoarelor
competente:
1.
Intocmeste documentatii si avizele necesare executarii lucrarilor de constructii
2.
Raporteaza si sustine alegerea solulilor
3.
Urmareste aplicarea legislatiei si a avizelor eliberate
4.
Lucreaza in echipa pluridisciplinara
5.
Planifica sarcinile proprii si timpul de lucru
6.
Administreaza informatii cu ajutorul tehnicii de calcul
7.
Analizeaza si interpreteaza desenele de urbanism
8.
Concepe solutii la nivelul detaliilor specifice
9.
Efectueaza relevee ale situatiei existente
10.
Identifica si inregistreaza datele referitoare la cladiri
11.
Integreaza date si prezinta solutii in baza legislatiei si a normativelor in vigoare
12.
Intocmeste si modifica desene de urbanism
13.
Rezolva situatii concrete cu publicul
Ce tip de diploma obtin dupa absolvirea cursului de Tehnician proiectant urbanism si amenajare
teritoriu?
Dupa absolvirea cursului se elibereaza un certificat de calificare recunoscut de Ministerul Muncii si Ministerul
Educatiei, insotit de suplimentul descriptiv care atesta competentele dobandite.
Certificatul de calificare are recunoastere internationala daca este tradus si apostilat.
Garantii oferite
1.
Obtii un certificat de absolvire GARANTAT PE VIATA, fara termen de valabilitate
2.
Vom fi prietenul, sfatuitorul si consilierul tau pentru a te pregati sa faci fata pe piata fortei de munca si
sa constientizezi ca dupa absolvirea cursului vei fi bun profesionist in adevaratul sens al cuvantului
3.
Standarde de calitate la nivel european si international pentru programele de pregatire profesionala ale
adultilor prin respectarea si punerea in aplicare a rezolutiilor UE in domeniul formarii profesionale continue a
adultilor
5.
Respectarea intocmai a Lg. 677/21.11.2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea
datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date
6.
Garantarea unui parteneriat de colaborare pe viitor intre institutia noastra si absolventi

