OFERTĂ EDUCAŢIONALĂ

DATE DE CONTACT

LICEU TEHNOLOGIC
TEHNICIAN ÎN ACTIVITĂŢI
ECONOMICE
1 clasă IX ZI (4 ani) – 28 locuri
1 clasă IX SERAL (5 ani) – 28 locuri
Se acceptă, prin transfer şi cu
susţinerea eventualelor examene de
diferenţă, elevi în clasele a X-a, a XIa şi a XII-a.

LICEUL TEHNOLOGIC
“IOAN SLAVICI”
România, Timişoara, 300587
Str. Dr. Aurel Păunescu Podeanu, nr. 144
Tel./Fax.: 0256 213108
(în clădirea Fundației Ioan Slavici)
E-mail: secretariatliceu@islavici.ro

LICEUL
TEHNOLOGIC
“IOAN SLAVICI”
TIMIŞOARA

TAXA ŞCOLARĂ
- clasa a IX-a zi – FĂRĂ TAXĂ
- clasa a IX-a seral – 320 euro
- clasele X, XI, XII şi XIII – 320 euro

LICEU
TEHNICIAN ÎN ACTIVITĂŢI
ECONOMICE

(PLĂTIBILĂ ÎN 3 RATE ÎN LEI LA CURSUL BNR)

ÎNVĂȚĂMÂNT PROFESIONAL
DUAL
Domeniul COMERȚ
COMERCIANT VÂNZĂTOR
1 clasă IX ZI (3 ani) – 28 locuri
Parteneri de practică

Staidonul
Dan
Păltinișanu

www.islavicitmliceu.ro
www.facebook.com/islavicitm

Spații de cazare pentru elevi:
Hostel Mara
Str. I.I de la Brad, nr. 15
Tel : 0256 210837 , 0742 070210
Email : hotelmara@islavici.ro

400 lei/lună bursă de studiu
(200 lei plătiți de la bugetul de stat și
200 lei plătiți de către operatorii
economici)
Fără taxă de școlarizare!
Absolvent de 8 clase
Vârsta maximă de înscriere 26 ani

ÎNVĂȚĂMÂNT
PROFESIONAL
DUAL
COMERCIANT
VÂNZĂTOR
Motto: „Mare lucru e să ştii!...”
(Ioan Slavici)

Liceul Tehnologic “Ioan Slavici”, înfiinţat la 15.09.2001
este o şcoală particulară, acreditată în baza
Ordinul Ministrului 4126 din 11.05.2009.

DE CE SĂ STUDIEZI
LA SLAVICI?

CE POT FACE
ABSOLVENŢII NOȘTRI?

 ești pregătit în domeniul economic

ABSOLVENȚII
ÎNVĂȚĂMÂNTULUI
PROFESIONAL DUAL...

 obții o calificare care nu este condiţionată
de promovarea examenului de bacalaureat!
 oferim posibilitatea de a face studii liceale
și absolvenților de 8 clase care nu au
participat la Evaluarea Națională
 REZULTATELE SUNT RĂSPLĂTITE!
primești bursă pentru rezultate
excepționale la învățătură sau pentru premii
obținute la concursurile școlare
 te integrezi în cultura organizaţiei şi în viaţa
profesională
 înveți să folosești tehnici financiareşi fiscale,
de marketing, negociere şi promovare
 înveți să folosești calculatorul în organizarea
de activităţi economice
 dobândești comportamente necesare integrării
în secolul XXI
 înveți antreprenoriat prin firme de exerciţiu
 înveți cum să folosești tehnici de comunicare
profesională
 ai posibilitatea de a efectua activităţi practice la
instituţiile colaboratoare
 ai posibilitatea de a participa activ la derularea
unor proiecte europene
 gratuit, ai pregătire intensivă pentru
promovarea examenului de bacalaureat

 ... sunt angajați la firmele partenere

 ... pot continua studiile în cadrul Liceului
Tehnologic Ioan Slavici

ABSOLVENȚII LICEULUI...
 ...pot continua studiile în cadrul
Universităţii Ioan Slavici sau a instituţiilor
de învăţământ superior (aceasta este
condiţionată de promovarea
examenului de bacalaureat)
 ...pot continua studiile în cadrul instituţiilor
de învăţământ postliceal
 ...au posibilitatea de a profesa, pe baza
calificării de tehnician în activităţi
economice (aceasta nu e condiţionată
de promovarea examenului de
bacalaureat)

 dacă nu ești din Timișoara, poți beneficia
de cazare în spațiile noastre (Hostel Mara)
Misiunea şcolii
„Menirea firească a şcolii nu e să dea
învăţătură,
ci
să
deştepte,
cultivând
destoinicirile intelectuale în inima copilului,
trebuinţa de a învăţa toată viaţa”
(Ioan Slavici)

Liceul Tehnologic “Ioan Slavici”, înfiinţat la 15.09.2001
este o şcoală particulară, acreditată în baza
Ordinul Ministrului 4126 din 11.05.2009.

