DINAMIC - optimizarea ofertelor de studii din
învăţământul terţiar universitar și non-universitar tehnic
în sprijinul angajabilităţii persoanelor defavorizate
POCU/320/6/21/COD 122773

• Nu ai promovat examenul de bacalaureat?
• Dorești să îţi continui pregătirea profesională și să obţii un certificat eliberat de Universitatea din Petroșani?
• Vrei să studiezi sub îndrumarea unor cadre didactice universitare de înaltă ţinută știinţifică?
• Te așteptăm la Colegiul pentru învăţământul terţiar non universitar!
• Alege calificarea Tehnician transporturi auto interne și internaţionale

Cursuri de zi, 56 locuri fără taxă, dintre care 40 de locuri CU BURSĂ
• Învăţământ postliceal autorizat, organizat de Colegiul pentru
Învăţământ Terţiar Nonuniversitar din cadrul Universităţii din Petroșani.
• Se pot înscrie absolvenţi de liceu, cu sau fără diplomă de bacalaureat.
• Absolvenţii dobândesc certificat de calificare profesională de nivel
5 conform Cadrului naţional al calificărilor, corespunzător nivelului de
referinţă 5 al Cadrului European al Calificărilor (tehnician specialist) și
suplimentul descriptiv al certificatului, conform Europass.

Ocupaţii ce pot fi practicate:

referent TIR și tranzite (cod 335103); inspector de
trafic rutier (335106); agent transporturi (cod 432301);
controlor trafic (cod 432303); impiegat auto (cod
432304); verificator documente expediţie (cod 432330);
agent de transport internaţional (cod 422105); tehnician
prestaţii vehicule (cod 311527); agent transporturi interne
(cod 422109); agent transporturi externe (cod 422108).

DINAMIC - optimizarea ofertelor de studii din
învăţământul terţiar universitar și non-universitar tehnic
în sprijinul angajabilităţii persoanelor defavorizate
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Colegiul pentru Învățământul Terțiar Non universitar (CITN-UPET) - Admitere septembrie 2019
Domeniul: Transporturi
Nivel de învăţământ: Postliceal
Forma de învăţământ: Cu frecvenţă

Tehnician transporturi auto interne și internaţionale
Număr de clase: 2 (56 de cursanţi)
Înscrieri: 9-18 septembrie 2019
Durata:1,5 ani
Înmatriculări: 21-25 septembrie 2019
Regim: Fără taxă, cu bursă/ fără bursă
Afișarea rezultatelor: 26 septembrie 2019.

Tehnician transporturi auto
interne și internaţionale

Cine se poate înscrie
•

Absolvenţii de liceu, indiferent dacă au promovat sau nu examenul de
bacalaureat, fără limită de vârstă.

• Monitorizare: supraveghează
procese automate pe un sector,
corectează execuţii eronate,
ameliorează secvenţe de proces;

Acte necesare pentru înscriere:
•
•
•
•
•
•
•

fişa de înscriere (pusă la dispoziţie de secretariat)
foaia matricolă de la liceu (original sau copie certificată pentru conformitatea
cu originalul);
diploma de bacalaureat sau adeverinţă de absolvire a liceului, după caz;
certificatul de naştere, cartea de identitate şi în cazul schimbării numelui,
certificatul de căsătorie, în copii certificate ,,conform cu originalul” de către
un membru al Comisiei de admitere;
adeverinţă medicală eliberată de medicul de familie al candidatului, din care
să rezulte că este clinic sănătos şi apt pentru calificarea pe care doreşte să o
dobândească;
două fotografii tip buletin;
dosar tip mapă.

Mod de desfășurare a admiterii:
•

prin concurs, pe bază de dosar.

Finalizarea studiilor:
•

Certificat de competenţă/Calificare profesională de nivel 5.

• Asigurarea calităţii: formulează
indicatori de măsurare a eficienţei
procesului şi evaluează aplicarea
procedurilor pentru realizarea
indicatorilor de proces;
•

Management de proiect: formulează
obiective, coordonează şi gestionează
resurse materiale şi umane pentru
derularea proiectelor la scară medie;

• Evaluare şi control: aplică proceduri de
autoevaluare şi de evaluare internă a
eficienţei de proces şi de administrare a
resurselor materiale şi umane alocate.

Informații suplimentare în perioada
2-9 septembrie la telefon: 0723 324 793

