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Rezultat al proiectului – CAIET  DE  STAGIU  CLINIC 

 

Caietul de stagiu clinic (practică) răspunde nevoii de formare a elevilor de la calificarea asistent 

medical generalist, în vederea facilitării procesului de învățare. 

Îmbunătățirea caietului de stagiu clinic (practică) este un rezultat al participării a patru profesori 

de instruire clinică ai Colegiului UCECOM Spiru Haret și a trei tutori de la Hospice Casa 

Speranței la proiectul ”Îmbunătățirea stagiilor de instruire clinică prin model norvegian” 2018-

EY-PCVET-R2-0001, finanțat prin Programul de educație, burse, ucenicie și antreprenoriatul 

tinerilor, în România finanțat prin granturile SEE 2014- 2021. 

 

Scopul îmbunătățirii caietului de stagiu clinic: facilitarea procesului de învățare în timpul 

desfășurării stagiului clinic, pentru elevii de la calificările asistent medical generalist. 

Obiective: 

1. Facilitarea dezvoltării rezultatelor învățării, în timpul stagiilor de instruire clinică pentru 

elevii de la calificările asistent medical generalist. 

2. Crearea unor situații de învățare necesare pentru dezvoltarea rezultatelor învățării, în 

timpul stagiilor de instruire clinică, pentru elevii de la calificarea asistent medical 

generalist, anul III. 
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Grup de lucru: 

 Reprezentanți ai Colegiului UCECOM Spiru Haret, profesori de instruire clinică de la 

calificările asistent medical generalist și asistent medical balneofiziokinetoterapie și 

recuperare: prof. Ionela Teniță, prof. Rodica Iordache, prof. Violeta Zlota, prof. Gina 

Tulache și tutorii de la Hospice Casa Speranței: RacovițăVasile- Bogdan, Clecea Emilia și 

Grancea Mirela. 

Cuprins 

Fișă de identificare unitate sanitară în care elevul efectuează stagiul clinic 

Fişă identificare elev  

Plan de învăţământ şcoala postliceală (extras) 

Instructaj pentru elevi înainte de efectuarea stagiilor clinice 

Competenţele şi obiectivele –  învăţământului  clinic  an  III 

Declarație confidențialitate elev 

Fişe de lucru – module  

Anexa 1 – Foaia de prezenţă a elevului în stagiu clinic 

Anexa 2 – Fişa de apreciere a stagiului clinic 

Anexa 3 – Activităţi zilnice 

Bibliografie 

 

Fișa de identificare a unității sanitare în care elevul efectuează stagiul clinic va fi completată 

de elev în prima săptămână de stagiu cu informații despre unitatea sanitară unde efectuează 

stagiul clinic. Ea cuprinde: 

- Denumirea unității sanitare, 

- Adresa, 

- Date de contact, 

- Mijloace de transport/denumire stație mijloace de transport, 
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- Descriere/tip unitate sanitară/secții/servicii/cabinete/nr de paturi. 

 

Fişa identificare elev- cuprinde informații despre elev: nume și prenume, anul școlar, clasa, 

perioada stagiului de practică etc. 

 

Instructajul pentru elevi înainte de efectuarea stagiilor clinice este structurat astfel: 

A. Responsabilităţi generale 

B. Obligaţii pentru protecţia muncii  

C.   Obligații pentru prevenirea infecțiilor asociate asistenței medicale. 

 

Declarație confidențialitate elev- va fi completată de elev în prima zi a stagiului clinic. Este 

semnată de elev și va fi arhivată la nivelul școlii. 

 

Fişe de lucru/ module 

Pentru fiecare modul există formulare pentru planurile de îngrijire ale pacienților cu boli 

specifice. Există modele de diverse planuri de îngrijire, fișe de evaluare a pacienților etc.  

 

Anexa 1 – Foaia de prezenţă a elevului în stagiu clinic 

În foaia de prezență se va consemna prezența zilnică a elevului. Aceasta va fi avizată de asistentul 

șef. 

 

Anexa 2 – Fişa de apreciere a stagiului clinic 

Asistentul șef și tutorele de practică vor aprecia cu calificativele Insuficient/Suficient/Bine/Foarte 

bine atitudini și abilități ale elevului precum punctualitate, comunicarea cu pacienții, comunicarea 

cu membrii echipei, priceperi și deprinderi practice etc. 
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Anexa 3 – Activităţi zilnice 

În jurnalul de stagiu, elevul va nota în fiecare zi activitățile desfășurate, echipamentele utilizate, 

competențele exersate, observații personale etc. 

 

 

 

 


