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Calificările profesionale din domeniul
Sănătate și asistență pedagogică, filiera Tehnologică
Nivel

Filieră

Postliceal

Tehnologică

Postliceal

Tehnologică

Profil
/Domeniul
Sănătate și
asistență
pedagogică
Sănătate și
asistență
pedagogică

Specializare/
Calificare profesională
ASISTENT MEDICAL
GENERALIST
ASISTENT MEDICAL DE
BALNEOFIZIOKINETOTERAPIE
ȘI RECUPERARE

Număr
clase
4

Număr
elevi
112

4

112

Specializarea /calificarea profesională: ASISTENT MEDICAL GENERALIST
Asistentul medical generalist este cel care:
• Oferă îngrijiri medicate bolnavilor
• Monitorizează aspectele îngrijirii medicate, inclusiv dieta și activitatea fizică (observarea
bolnavilor, înregistrarea simptomelor, notarea și înregistrarea progreselor etc);
• Administrează tratamente și medicamente la indicațiile medicilor;
• Pregatește bolnavii pentru examinare;
• Dezvoltă și coordonează planuri de îngrijire medicală, instruiesc bolnavii și infirmierii etc.
Asistentul medical generalist lucreazăi în:
• Spitale
• Policlinici
• Dispensare locale
• Cabinete medicate particulare
• Cabinete medicale din cadrul instituțiilor de învățământ, unități de producție.
Pe parcursul celor trei ani de studiu, la calificarea profesională asistent medical generalist
se vor parcurge 39 de module, conform curriculumului aprobat prin OMECT nr.
3499/2018.

Specializarea /calificarea profesională:
ASISTENT MEDICAL DE BALNEOFIZIOKINETOTERAPIE ȘI
RECUPERARE
Cursurile au o durata de 3 ani, specializarea de Asistent Medical de Balneofiziokinetoterapie
și Recuperare având definite următoarele obiective de formare în domeniul sănătății:
- înțelegerea scopului balneo-fizioterapiei și a locului său în cadrul ș t i i n ț e l o r pentru
sănătate, a responsabilităților legale și considerațiilor etice ale practicii profesionale;
- acumularea abilităților necesare profesiei de balneofizioterapeut definite în cadrul
competențelor dezvoltate prin parcurgerea programului de studii;
- evaluarea, aplicarea și monitorizarea procedurilor și tehnicilor de terapie fizică, asistență
kinetică, profilactică și de recuperare motorie, de electroterapie, hidroterapie, termoterapie
și masaj pentru pacienții cu patologie locomotorie posttraumatică sau reumatismală,
cardiovasculară și respiratorie;
- aplicarea programelor de terapie fizică, recuperare medicală, de comunicare verbală și
nonverbală atât în relația cu pacientul cât și cu ceilalți membri din echipă, cu respectarea
regulilor de etică și deontologie medicală.
Misiunea didactică în cadrul acestei specializări se referă la:
- cunoașterea adecvată a ș t i i n ț e l o r fundamentale;
- cunoaștereaea adecvată a disciplinelor și practicii de specialitate, asigurând
o viziune coerentă asupra tehnicilor de recuperare;
- dobândirea unei experiențe adecvate sub supraveghere competentă în spitale și stațiuni
balneare (extinderea activităților practice în programa de învățământ; generalizarea
practicii anuale în unități ale sistemului de sănătate profilactice, de asistență primară și
spitalicească și în stațiuni balneare
Pe parcursul celor trei ani de studiu, la calificarea profesionala asistent medical de
balneofiziokinetoterapie și recuperare se vor parcurge 28 de module, conform curriculumului
aprobat prin OMEdCT nr. 4740 din 26.07.2006.
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VIZIUNEA ŞCOLII
Școala noastră se va transforma într-un centru de iradiere a ştiinţei şi practicii medii medicale
la nivel local şi regional, devenind centru de resurse profesionale şi de servicii oferite comunităţii,
prin furnizarea de programe educaţionale moderne, dezvoltarea interacţiunii cu mediul social,
cultural şi economic.
Şcoala noastră va fi locul unde fiecare elev îşi atinge maximum de capacităţi intelectuale,
morale, civice şi de lucru în echipă pentru a se integra în mediul social concurenţial.
În școala noastră:
Elevii vor beneficia de o pregătire profesională echivalentă cu pregătirea standard din
celelalte ţări ale Uniunii Europene.
Va avea loc instruirea şi educarea elevilor în vederea adaptării şi integrării lor sociale la
viitoarele schimbări economice, sociale şi culturale.

MISIUNEA ȘCOLII
Colegiului Universitar Spiru Haret Craiova are misiunea de a crește relevanța învățământului
postliceal pe piața muncii și dezvoltarea societății bazată pe cunoaștere, prin metode de predareînvățare eficiente, inovative, adaptate cerințelor actuale privind creșterea calității în învățământ.
Calificarea profesională “Detectiv particular” (durată 2 ani), propusă de Colegiul universitar
Spiru Haret Craiova, va consolida inovarea, va stimula creativitatea, va facilita învăţarea şi
dezvoltarea competenţelor - cheie şi profesionale în învăţământul postliceal din domeniul Servicii.
În contextul actual, al dezvoltării tehnologiei, domeniul Servicii deţine un rol important, de
aceea o pregătire de bază în acest domeniu, realizată începând cu nivelul 3 de calificare, constituie o
necesitate.
Pe parcursul şcolarizării, rolul explicit al elevilor din domeniul Servicii din cadrul Colegiului
Universitar Spiru Haret Craiova este de transmitere de cunoştinţe profesionale teoretice, tehnice, de
dezvoltare a aptitudinilor cursanţilor pentru a deveni profesionişti responsabili. Acest rol este dublat sau
potenţat de cel de dezvoltare a competenţelor personale, importante atât pentru sine, pentru profesie, cât şi
pentru instituţie, şcoala oglindindu-se prin absolvenţii ei.

