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Rekrutacja 2017/2018 - kierunki wieczorowe i zaoczne
Policealna Szkoła Służb Społecznych
i Medycznych dla Dorosłych
Nie czekaj, jesteśmy liderem w Wielkopolsce w kształceniu na kierunkach medycznych
i społecznych.
W roku szkolnym 2017/2018 zapraszamy do podjęcia nauki w następujących zawodach:Kierunki
dwuletnie
- higienistka stomatologiczna - forma wieczorowa
- technik masażysta - forma wieczorowa
- opiekun dziecięcy - forma wieczorowa
- technik usług kosmetycznych - forma zaoczna
- opiekun osoby starszej - forma zaoczna
- opiekun w domu pomocy społecznej - forma zaocznaKierunki roczne
- asystent osoby niepełnosprawnej - forma zaoczna
- opiekun środowiskowy - forma zaoczna
- opiekun medyczny - forma zaoczna
- technik sterylizacji medycznej - forma zaoczna - NOWOŚĆ!
Uwaga! rekrutacja na kierunkach zaocznych na semestr zimowy trwa do końca stycznia 2018r.
Warunki przyjęcia:
- świadectwo ukończenia szkoły średniej (matura nie jest konieczna)
- zaświadczenie lekarskie zezwalające na podjęcie nauki w danym zawodzie
- podanie, CV oraz 3 zdjęciaTu możesz pobraćPodanie o przyjęcie do szkoły O przyjęciu na kierunki
zaoczne decyduje kolejność zgłoszenia i złożenia dokumentów.
Chcesz mieć pewność zatrudnienia po ukończeniu szkoły? U nas uzyskasz wykształcenie pozwalające
pracować w zawodach poszukiwanych na rynku pracy w Polsce i zagranicą.
Chcesz podwyższyć swoje kwalifikacje? Ucząc się na kierunkach zaocznych z powodzeniem pogodzisz
pracę zawodową i naukę.
Chcesz mieć pewność wysokich kwalifikacji? Aż 90 % naszych słuchaczy zdało w latach 2006-2017
zewnętrzne egzaminy z przygotowania zawodowego. Świadectwa ukończenia naszej szkoły otwierają
możliwości zatrudnienia w placówkach opiekuńczych na terenie całej Polski.
Myślisz o studiach wyższych? Nic prostszego. Dzięki porozumieniu z Niepublicznym Kolegium
Nauczycielskim TPD w Warszawie nasi absolwenci kierunków terapia zajęciowa, asystent osoby
niepełnosprawnej, opiekun środowiskowy, opiekun w domu pomocy społecznej rozpoczynają naukę już
od drugiego roku akademickiego na kierunkach pedagogicznych. Nic nie tracisz.
Wydaje Ci się, że nauka jest zbyt droga? Jesteśmy bezpłatną publiczną szkołą, która wspomaga swoich
słuchaczy stypendiami.
http://www.medyk.konin.pl
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Nie czekaj dostarcz wszystkie niezbędne dokumenty do sekretariatu.
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