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Goslar

INVAŢĂ SĂ AJUŢI
Colegiul Sanitar
Pflegeschulzentrum Goslar
Școala noastră dispune de 180 de locuri pentru educație
împarţite pe şase clase de curs care încep în lunile aprilie și
septembrie a fiecărui an. Fiecare clasă are un diriginte care
indrumă elevii timp de trei ani.
Educația începe cu două luni de teorie in care se urmărește ca
elevii să fie bine pregătiți pentru prima lor plasare în practică.
Complexul Pflegeschulzentrum Goslar este situat în clădirile
Berufsförerungswerk Goslar (BFW)

Un oraș agreabil și atractiv
Centrul istoric al oraşului Goslar aparţine patrimoniului
UNESCO. În minunatele clădiri medievale sunt o mulțime
de baruri și cafenele. Centrul orașului invită la un sejur.
Dar viaţa oraşului nu este poticnită în evul mediu - o
mulțime de cluburi, iniţiative si oferte de petrecere a
timpului liber fac din vechiul oraș un centru plin de viață.
Fie că sunt drumețiile sau ciclismul în parcul național Harz,
fie înotul într-unul din lacurile primprejur sau unul dintre
sporturile de iarnă - regiunea satisfice dorinţele fiecaruia
intr-un fel sau altul.

Un loc bun pentru a trăi și de a învăța

Verein zur Förderung von Gesundheitsberufen
(Asociatia pentru promovarea profesiunilor din
domeniul sănătății)
Fondatori:
ASKLEPIOS HARZKLINIKEN GMBH
PRIVAT-NERVEN-KLINIK DR. MED. KURT FONTHEIM

Un început bun într-un loc de muncă cu multiple
fațete
În viitor asistenta medicale v-a contribui și mai intens la
sănătatea societății decât în prezent. Nevoia de personal
calificat este în creștere ca urmare la dezvoltarea
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demografică. Noua lege in domeniul asistentei medicale
stabilește baza de dezvoltare a profesiunii. De accea
promovarea educatiei la un trai de viata sănătos și
consilierea preiau un loc important. Domeniul de muncă al
spitalelor se extinde la varietate de instituții de îngrijire a
sănătății, în special al îngrijirii ambulatorii.
Educația noasträ va pregateste pentru aceste
schimbari.

II. Cunoșterea științelor naturii și de
medicină relevante îngrijirii pacienţilor.
III. Cunoșterea științelor umaniste și
sociale relevante îngrijirii pacienţilor.
IV. Cunoştiinţe despre
politică,economie şi legi relevante
îngrijirii pacienţilor.
La liberă distribuţie I-IV
Ore în total:

500

Competența Personală

300

Cunoaşterea de sine.
Abordarea propriilor sentimente.
Dezvotarea opiniei personale la întrebări existențiale și
capacitatea de balanţă între apropiere și la distanță în
relaţia cu pacienţii.
Aportul pentru crearea unor procese în câmpul muncii și
social.
Dezvoltarea unui sentiment politic și implicarea personală.
Dezvăluirea de motivație, sinceritate, autenticitate,
flexibilitate și rezistență.

150

200
2100

TEORIA ȘI PRACTICA MERG MÂNĂ ÎN MÂNĂ
Educația durează 3 ani și include teorie și practică și are
loc în incinta școlii și în spital. Invataturile ajuta pentru a
face propriile experiențe.

ŢELUL: EDUCAŢIA TEORETICĂ + PRACTICĂ =
EXPERTIZĂ

CONȚINUTUL PĂRŢII PRACTICE
Ore

În afară de cunoștințele profesionale, educația se
concentrează pe patru domenii de competență, care sunt
prescrise în legea de asistenţă medicală.

I. Îngrijirea în spital

800

Competența profesională

II. Îngrijirea ambulatorie

500

Pentru obținerea înțelegerii de sine profesională,
dezvoltarea capacităţii de a observa schimbări a bunăstării
pacientului, pentru a da sfaturi și instruiri profesionale și de
a acționa preventiv.

Domeniul general

Domeniul diferenţial
Îngrijirea în spital în domeniile
medicină internă, chirurgie şi
psihiatrie
La liberă distribuţie I şi II.
Ore în total:

700

Competența social-comunicativă
Abilitatea de a schimba perspectiva, promovarea empatiei,
rezolvarea pozitivă a conflictelor şi rezistenţa la critici.

500
2500

CONȚINUTUL TEORIEI
Materiile de bază
I. Cunoașteri de îngrijire a bolnavilor,
precum și cunoștințe de știință în
domeniile de asistenţă medicală şi de
sănătate.

Ore
950

Competența metodologică
Pentru a seta obiective pentru actul de îngrijire medicală,
pentru a îngrijii în mod corespunzător și pentru a evalua
rezultatele.
Colaborare cu alte grupuri profesionale: pentru a obține
informații, lucrarea în echipă și luarea de decizii
(creativitatea și capacitatea de inovare joacă un rol
important).

O OFERTĂ VARIATĂ PENTRU PARTEA DE PRACTICĂ
PRIVAT-NERVEN-KLINIK DR. MED. KURT FONTHEIM
ASKLEPIOS HARZKLINIKEN GMBH
precum și alte spitale și instituţii de ingrijire ambulatorie din
regiune
CONSILIERE PENTRU STUDII
DORIM SĂ FIŢI ÎNCORONAŢI DE SUCCES!
Consultanţa este un interviu individual de consiliere pentru
comportamentul dvs. de învăţare. Este o ofertă pentru
studenții noștri pentru a studia cu succes. Cu ajutorul
consilierului se analizează modul în care s-a studiat și se
constată eficienta dobândită. Rezultatele dezvăluie opțiuni
pentru elevi cum să studieze cu mai mult succes.
Consilierea include:
• optimizarea metodelor de a studia,
• strategii de abordare a fricii de examene,
• strategii de pregătire pentru examene,
• integrarea studiului în rutina de zi cu zi.
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Cerere
V-AM STÂRNIT CURIOZITATEA?
Atunci trimite-ţi o cerere!

Pflegeschulzentrum Goslar,
Schützenallee 6-9/Haus 8
38644 Goslar
info@pflegeschulzentrum-goslar.de
www.pflegeschulzentrum-goslar.de

2. Există o perioadă de probă?
Da, primele șase luni sunt perioada de probă. În această
perioadă contractul poate fi demisionat din partea ambelor
părți, fără a numi vre-un motiv.
3. Ce statut am după absolvirea şcolii?
Absolvirea şcolii se obţine printr-o examinare, după care se
obţine o diploma de asistent medical.
4. Cât durează educația?
3 ani.
5. Cât de ore de lucru sunt pe săptămână?
40 de ore pe săptămână.
6. Câte zile de concediu am?
30 de zile pe an.

Cerințe

• sănătate fizică

• liceu absolvit (sau ceva similar)
• 10 ani de școală combinat cu 2 ani şcoală profesională cu
certificat de absolvire
• preferabil este o experienţă practică în domeniul sănătăţii

7. Cât este salarizarea pe lună?
În primul an: 918, - €
În al doilea an: 981, - €
În al treilea an: 1028, - €
8. Primesc haine de lucru?
Angajatorul dumneavoastră pune la dispoziţie haine de muncă
în spital.
Haine de lucru în domeniul ambulatoriu, precum și
încălţămintea trebuie să le achiziţionaţi dvs.
Angajatorul preia în parte costurile pentru curățarea hainelor de
lucru (incluse in salariu)
9. Există o posibilitate de a locui la cămin pentru studenți?
Școala este situată în perimetrul BFW-ului. BFW oferă un număr
limitat de camere de-a gata mobilate. Costurile sunt de 150 € pe
lună cu telefon si internet inclus.
Dacă închiriaţi cameră puteţi utiliza gratuit facilităţile pentru
petrecerea timpului liber oferite de BFWşi să folosiţi cantina
BFW-ului.

FAQ – Întrebări frecvente
1. Când începe clasa de curs?
Pe datele de 01.04. și 01.09. ale anului.

10. Trebuie sî procur cărțile singur?
Veţi avea acces la ebook-uri pe platforma noastră de e-learning.
Alte materiale trebuie cumpărate.

11. Cum sunt structurate orele de curs?
Teoria va fi predată în blocuri care durează între 1 – 8 săptămâni
în decursul celor 3 ani. Cursurile au loc în general între orele 8 –
15.30.
12. În afară de examenele finale mai se dau alte teste?
Pentru a urmări succesul învăţării se dau mai multe teste în
teorie și practică.
După aproximativ 1 ½ ani, există un examen intermediar.
13. Primesc banii de transport?
Nu.
14. Primesc un carnet de student?
Da.
15. Pot obține ajutor social?
Da. Vă rugăm să vă informaţi la agenția de muncă.
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