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A.   ÎNVĂŢĂMÂNT  LICEAL 

     Cursuri de zi 

Filieră tehnologică:               

        - Profil Servicii –Tehnician în activităţi economice 

      Filiera teoretică: 

        - Profil Umanist, Filologie    

     Frecvenţă redusă   

       Filiera teoretică: 

       -  Profil Umanist, Filologie          

     Seral  (clasa a IX-a, clasa a XI-a) 

       Filieră tehnologică:  

      -  Profil Servicii –Tehnician în activităţi economice 

 

 

B.     ÎNVĂŢĂMÂNT  POSTLICEAL 
 

    Domeniul Sănătate și asistență pedagogică    
 

     Calificările: 1. Asistent medical de farmacie           

                          2. Asistent medical generalist    

  

La Şcoala Postliceală pot să se înscrie absolvenţi  de 

liceu cu sau fără bacalaureat 

 

Pentru cursurile de zi-înscrierile se fac prin  

repartizare computerizată și la sediul școlii 

pentru locurile neocupate 

    Filiera tehnologică asigură atât pregătirea de bază comună 
tuturor liceelor, indiferent de profil, cât şi pregătirea specifică 

profilului servicii, lucru care  permite dobândirea de 
competenţe economice, extrem de utile în contextul unei 

pieţe a muncii în continuă schimbare.  
    Filiera teoretică asigură dezvoltarea personalităţii şi 
îmbunătăţirea vocabularului şi a artei vorbirii celor cu 

înclinaţii spre latura umanistă. 
    Prin formele de învăţământ “frecvenţă redusă” şi “seral” 
venim în sprijinul celor care din diferite motive au întrerupt 

şcoala, dându-le posibilitatea să-şi completeze studiile 
liceale.  

    După absolvirea liceului, studiile pot fi continuate, fie în 
cadrul colegiului la nivelul postliceal, domeniul sanitar,  fie 
în cadrul facultăţilor din cadrul Universităţii de Vest “Vasile 

Goldiş” Arad, beneficiind, în ambele situaţii, de anumite 
facilităţi. 

      Resursele umane au o bună pregătire profesională şi 
didactică, sunt implicate în cursuri de perfecţionare 

continuă, astfel încât procesul de învăţământ să devină 
unul cât mai performant şi permanent sunt preocupate de 

a insufla elevilor dorinţa de a obţine rezultate superioare 
în pregătirea lor şi de a-şi continua studiile. 

 

       Baza materială a Colegiului Particular “Vasile 
Goldiş” este una de excepţie, dispunând de săli de curs, 
laboratoare și săli de nursing dotate cu mijloace audio-

vizuale moderne (video, retroproiector, tablă Smart),  
tehnologie IT si alte dotări specifice fiecărei calificări. 

     Colegiul Particular „Vasile Goldiş” din Arad, unitate de învățământ acreditată, asigură un învăţământ 
preuniversitar  modern, competitiv, adaptat la schimbările tehnologice specifice economiei bazate pe dezvoltare.  În  toate 

activităţile promovăm calitatea, dezvoltarea creativităţii, responsabilitatea, performanţa, egalitatea şanselor, dialogul şi 
spiritul de echipă. 
      Şcoala noastră este locul unde fiecare elev poate învăţa să lucreze atât individual, cât şi în echipă în scopul dezvoltării 

capacităţilor sale intelectuale, morale şi civice la un nivel care să-i permită reuşita într-o societate concurenţială. În acest 
scop, noi  promovăm o învăţare centrată pe elev, optimizând actul educaţional prin utilizarea unor  metode interactive de 
predare-învăţare-evaluare, respectiv aplicarea unui curriculum centrat pe dezvoltarea de competenţe. 
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