
Loc de muncă asigurat după absolvire
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Colegiul Pestalozzi Sibiu, reprezentând o premieră în România, este o școală postliceală
unde elevii vor face practică școlară în Germania minim 2 luni anual, având pe parcursul
celor 3 ani de studiu cele mai bune oportunități de formare. Absolvenții vor obține 2
recunoașteri profesionale, putând să profeseze oricând ca asistent medical atât în
România, cât și în Germania.

Vei studia limba germană pe
tot parcursul celor 3 ani de
studiu, câte 2-6 ore pe

săptămână.

2 luni practică anuală în
Germania + posibilitatea
de a lucra pe perioada
vacanțelor în Germania

Obține un job în Germania
direct după finalizarea
studiilor, într-un spital în
care ai făcut practica.

Admitere 2022 - 2023

Colegiul de Asistenți Medicali
Pestalozzi Sibiu

Studiază în Germania și în România
la Colegiul Pestalozzi Sibiu!



Faci practică în clinici de renume din România și Germania minim 2 luni pe an!

Poți lucra part-time în domeniul medical, pe perioada stagiului de practică,
pentru clinici performante din Germania!

Vei obține o diplomă în specializarea asistent medical generalist, recunoscută
la nivel European!

Vei avea posibilitatea obținerii unui job imediat după finalizarea studiilor, într-
o clinică în care ai făcut practica, în Germania.

Alegi o carieră de viitor! Meseria de asistent medical generalist este a treia
profesie cea mai căutată de angajatori!

Ai diverse modalități de susținere financiară pe tot parcursul studiilor!

Colegiul Pestalozzi oferă posibilitatea unei pregătiri recunoscute la nivel
european, ca rezultat al unei pregătiri teoretice și practice temeinice. Elevii vor
parcurge modulele conform Curriculum-ului aprobat prin OMEN. Nr. 3499/2018.

Vei stuida limba germană pe tot parcursul celor 3 ani de studiu. Începând
cu anul I se vor face 2-6 ore de limba germană săptămânal.

Învățământul clinic se va desfășura în clinici din România și Germania, sub
coordonarea asistenților mentori.

Alege Colegiul Pestalozzi!

Studiază asistența medicală la cele mai înalte standarde internaționale!



Petrece între două și patruPetrece între două și patru
luni anual în Germania!luni anual în Germania!

Practică anuală în Germania

Posibilitatea de a lucra
pe perioada vacanțelor

Încă din primul an de studiu vei avea un stagiu de
practică de două luni în Germania. Acest stagiu de
practică se va realiza anual, pe parcursul celor trei
ani de studii. Colegiul Pestalozzi îți asigură
transportul România-Germania-România, cazarea în
regim cămin studențesc și până la 3 mese pe zi.

Ca elev al Colegiului Pestalozzi, nu mai trebuie să îți faci grĳi pentru găsirea
unui loc de muncă. Le asigurăm elevilor noștri un loc de muncă în Germania
pe perioada vacanțelor, dar și transportul dus-întors, până la trei mese pe zi
și cazare în regim cămin studențesc. Pe lângă faptul că vei beneficia de un
salariu atractiv, vei dobândi și experiență lucrând într-unul dintre cele mai
avansate sisteme medicale din lume.



AVANTAJ
Poți lucra în Germania și pe durata vacanțelor, cu un salariu atractiv, cu

care iți poți achita taxa de școlarizare.
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Studiază asistența medicală la cele mai înalte standarde internaționale!


