Colegiul UCECOM “Spiru Haret”

Programul ERASMUS+1, Acţiunea Cheie 1 - Formare profesională (VET)
”Standarde europene în pregătirea profesională a asistentului medical”
2019-1-RO01-KA102-062305
ANUNŢ SELECŢIE
Grupul ţintă pentru proiectul ”Standarde europene în pregătirea profesională a asistentului medical”,
2019-1-RO01-KA102-062305 este constituit din 8 elevi din anul I şi 8 elevi din anul II de studiu, în anul
şcolar 2019-2020, calificarea Asistent medical generalist.
Elevii declaraţi admişi în cadrul proiectului vor avea posibilitatea de a desfăşura un stagiu de instruire
clinică de 2 săptămâni în cadrul clinicii Santa Elena din Malaga, Spania. Elevii vor beneficia de pregătire
lingvistică (limba engleză, limba spaniolă), pregătire profesională (nursing), pregătire culturală (istoria şi
geografia Spaniei), dezvoltare personală. Grantul total aprobat pentru proiect este 34656 euro.
DERULAREA CONCURSULUI DE SELECŢIE
-

25-29.11.2019, între orele 9.00 şi 16.00- depunerea cererii de înscriere şi a dosarelor de candidatură
la secretariat, cu număr de înregistrare;
03.12.2019, între orele 15.00-20.00- probă teoretică limba engleză- sala A 308
05.12.2019, între orele 15.00-20.00- probă teoretică nursing- sala A 308
09.12.2019, ora 15.00- afişarea rezultatelor selecţiei şi depunerea contenstaţiilor
10.12.2019, ora 15.00 – afişare rezultatelor finale

CRITERIILE DE SELECŢIE sunt:
1. Elev în anul I/II de studiu în anul şcolar 2019-2020, calificarea Asistent medical generalist
2. Cunoscător limba engleză – nivel A1-A2
3. Cunoştinţe teoretice – modul M14 Nursing general 1 pentru elevii din anul I şi modul M20 Medicina
internă şi nursing specific 1 pentru elevii din anul II
4. Rezultatele elevilor la învăţătură şi purtare.
5. Dorinţa de dezvoltare profesională şi personală.
DETALII DESPRE SELECŢIE. Admiterea în proiect se va realiza în ordinea descrescătoare a
mediilor.
1. DOSARUL DE CANDIDATURĂ solicitat va cuprinde urmãtoarele documente (în această ordine):
•
•
•
•
•
•

Cerere tip adresată directorului instituţiei pentru înscrierea la concursul de selecţie;
Copie xerox după cartea de identitate;
CV în format european datat şi semnat de către candidat (cu adresă de e-mail şi telefon personal valabile);
Scrisoare de intenţie;
Scrisoare de recomandare din partea profesorului diriginte.
Adeverinţă care să cuprindă numărul de absenţe de la începutul anului până la data de 22.11.2019, notele
obţinute la modulul Nursing general 1 pentru anul I, respectiv Medicină internă şi nursing specific 1
pentru anul II.
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2. PROBA DE EVALUARE LINGVISTICĂ-LIMBA ENGLEZĂ, NIVEL A1-A2:
•
•
•

Se vor susţine două probe, o probă scrisă şi o probă orală, prin care se va realiza evaluarea competenţelor:
Reading, listenting, writing şi speaking, conform standardelor corespunzătoare nivelului A1-A2
Nota minimă pentru promovarea probei este 5 (cinci).
Nota la această probă va avea o pondere de 40% din rezultatul final.

3. PROBA TEORETICĂ DE SPECIALITATE (NURSING):
•
•
•
•
•

Se va susţine o probă scrisă din tematica probei.
Tematica probei pentru anul I: Modulul 14 Nursing general 1.
Tematica probei pentru anul II: Modulul 20 Medicină internă şi nursing specific 1.
Nota minimă pentru promovarea probei este 6 (şase).
Nota la această probă va avea o pondere de 60% din rezultatul final.

