Şcoală postliceală sanitară
la standarde germane

Ai absolvit liceul şi îţi doreşti o carieră şi un loc de muncă stabil în Germania?
Şcoala Postliceală Sanitară Hygeia,
care funcţionează în fosta clădire a Liceului Sanitar de pe strada Dealului, nr.6
din Sibiu, a început înscrierile pentru
cei care vor să devină asistenţi medicali
generalişti. Şcoala îşi deschide porţile în
această toamnă.
Cei interesaţi îşi vor prezenta intenţia
de a se înscrie pe www.scoalahygeia.
com sau la info@scoalahygeia.com.
Şcoala Postliceală Sanitară HYGEIA
este unica şcoala postliceală sanitară
din România care oferă din prima zi de
înscrierere contract de muncă, opţional,
în Germania. Mai mult, deşi aveţi posi-

bilitatea să mergeţi
să lucraţi în clinici
şi aziluri de renume
din Germania, în
momentul înscrierii
nu trebuie să ştiţi
neapărat limba germană, deoarece veţi
avea curs de limba
germană zilnic.
Cei care ştiu deja
limba germană vor
fi evaluaţi şi dacă
dovedesc că ştiu deja
foarte bine această
limbă pot renunţa la
cursul de germană.
Pentru că un cadru
medical nu poate fi
foarte bun numai
din teorie, şcoala oferă practică în clinici
din Germania, unde elevii vor primi
cazare şi mâncare gratis, precum şi o
sumă zilnică de bani. ,,Noi punem preţ
pe calitatea germană. Vrem să fim o echipă, deoarece dorim ca viitorii candidaţi
să fie serioşi şi motivaţi, să aibă dăruire
pentru această meserie, iar de restul ne
ocupăm noi. Le oferim un loc de muncă
în străinătate, însă numai dacă aceştia

doresc. Diploma este recunoscută în România şi în străinătate, deci sunt liberi să
aleagă unde doresc să lucreze, noi doar
venim în sprijinul lor şi le oferim asistenţă şi o mână de ajutor şi în Germania mai
departe.”, spune Benjamin Plattner- manager de proiect al Şcolii HYGEIA.

Condiţii de lux
După principiul mens sana in corpore
sano se ghidează şi conducerea şcolii.
Spun că interesul lor suprem este o pregătire cât mai bună a viitorilor elevi, şi
nu profitul financiar. În acest sens, ne-au
făcut o prezentare a clădirii unde îşi vor
desfăşura activitatea. Cum arăta clădirea înainte şi cum arată după renovări.
Am găsit nişte condiţii de lux, toalete
renovate şi 6 săli de clasă puse la punct
până la ultimul detaliu. Deşi acesta este
primul an când îşi deschid porţile, cei
de la Hygeia au planuri mari. Vor ca
anul viitor să mai deschisă încă 4 săli de
clasă mari şi să ajungă în anul 2016 la o
capacitate de circa 200 de elevi. ,,Şcoala
se află într-o locaţie plină de încărcătură
istorică: în anul 1890, în acest loc a funcţionat şcoala sanitară a măicuţelor franciscane din Bavaria. Începând cu anul
2011, clădirea este modernizată, oferind
cursanţilor condiţii de studiu la cel mai
înalt nivel. O echipă de doctori si profesori foarte dedicaţi din Germania vor
pregăti viitoarele cadre medicale ce îşi
vor desfăşura activitatea în clinici şi aziluri de renume din Germania”, asigură
Benjamin Plattner. Taxa de înscriere este
100 lei, iar taxa şcolară pe an este 1.900
lei. Plata se face trimestrial. De menţionat este faptul că taxa anuală nu se va
modifica pe parcursul celor trei ani de
studiu. Cursurile vor avea loc zilnic, de
luni până vineri, între orele 8.00 - 13.00.
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