
 
Parteneri fondatori

Cum ar fi dacă ai petrece 

 75% DIN FACULTATE
DOAR ÎN PRACTICĂ, 

iar imediat după finalizarea studiilor
ai avea un loc de muncă garantat? 

nursing-academy.eu



AVANTAJELE ACADEMIEI EUROPENE 
PENTRU ASISTENȚI MEDICALI

1

1

2

3

5

6

7

4

Aplici din clasa a 11-a sau a 12-a și afli într-o lună dacă 
vei fi acceptat la facultate

Ai parte de experiență de student internațional, în 
România

Înveți în cele mai moderne spitale din România

Ai job part time asigurat în timpul studiilor

Ai diplomă acreditată internațional, oferită de 
Coventry University

Job garantat imediat după finalizarea studiilor

Petreci 75% din timpul studiilor făcând practică în 
orașe precum București, Cluj-Napoca, Brașov,  Târgu 
Mureș, Timișoara, Bacău, Constanța



CE ESTE ACADEMIA EUROPEANĂ 
PENTRU ASISTENȚI MEDICALI?

CE ÎNSEAMNĂ SĂ FII ASISTENT MEDICAL?
Potrivit graficului de prognoză al abilităților realizat de Centrul European pentru 
Dezvoltarea Învățământului Vocațional (CEDEFOP), cele mai căutate joburi în România în 
2030 vor fi disponibile în domenii precum cel medical, juridic, îngrijire socială și educație. 
Potrivit acestui studiu, domeniul medical este pe locul 2 în topul joburilor de viitor 
din România, cu un estimat de 192.996 de poziții deschise în următorii ani.

•	 Asistenții medicali coordonează o îngrijire completă a pacienților și se asigură de 
progresul lor în privința tratamentului;

•	 Impactul pe care îl au într-un spital modern este unul dintre cele mai importante, 
aceștia oferind pacienților atât suport fizic, cât și emoțional;

•	 Ca asistent medical ajungi să profesezi de două ori mai repede decât dacă alegi un 
program de licență pe medicină.

Academia Europeană pentru Asistenți Medicali este facultatea care îți oferă
un program de licență de 3 ani, cu specializarea de Asistent Medical 
Generalist. Atât modelul educațional, cât și programa de studii sunt dezvoltate în baza 
parteneriatului cu una dintre cele mai moderne universități britanice - Coventry 
University. 

Întregul program de licență este identic cu cel pe care îl urmează asistenții medicali din 
Marea Britanie pentru a obține această calificare, în NHS (National Health Service, sistemul 
de asistență medicală de stat în Regatul Unit).

„Să fii asistent medical în Rețeaua 
REGINA MARIA este o provocare. 
Trebuie să înveți continuu pentru a te 
ridica la standardele cele mai înalte. Este 
o echipa unită, care m-a învățat foarte 
mult să practic ceea ce învăț.” 

Ana-Maria Gălăureac
Asistent Medical Ambulator, 
Maternitatea Băneasa

„Cea mai frumoasă experiență a fost 
în momentul în care am pus cardio-
topo-grama pentru prima dată și 
am auzit bătăile cordului fetal.” 

Andreea Cristina Florea
Asistent Medical Policlinica 
Floreasca

Andreea Manea
Asistent Medical Oncologie, 
Spitalul Euroclinic Regina Maria

„Cea mai frumoasă experiență este 
atunci când primești mulțumire din 
partea oamenilor, când vezi că poți 
să-i ajuți, că poți să faci ceva pentru ei.” 
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MODEL EDUCAȚIONAL

Școală practică, încă din primul semestru

Modelul educațional îmbină procesul de învățare practică, cu cel experiențial și 
internațional, ajutându-te să-ți construiești o carieră încă din primul an de studii. 
Programul de licență de 3 ani, cu specializarea Asistent Medical este dezvoltat 
împreună cu experții de la Coventry University (UK) și specialiștii din cadrul 
Rețelei REGINA MARIA.

•	 6 săptămâni din fiecare semestru sunt petrecute în secții de spital sau în clinicile din 
Rețeaua REGINA MARIA. 

•	 Fiecare modul de practică este cotat cu credite academice, iar evaluarile finale fac 
parte din nota totală a anului de studii. 

•	 Ai şansa să descoperi 6 spitale, 44 de policlinici, 3 maternități, 23 de centre de 
imagistică și 35 de laboratoare medicale, în doar 3 ani de zile.

•	 În total, poți explora peste 15 secţii medicale. Astfel, îţi va fi mai uşor să afli unde vrei să 
lucrezi după finalizarea studiilor.

•	 Vei face mentorat 1 la 1 cu asistenţi medicali cu multă experienţă. Fiecare mentor va 
lucra cu maxim 2 asistenți medicali juniori în același timp. Este un proces de învățare 
practic și participativ. 

•	 Ai posibilitatea să faci practică în oraşe precum Cluj-Napoca, Braşov, Constanţa, Târgu 
Mureş, Timișoara, Baia Mare sau Bacău, chiar dacă sediul facultății este în București.

Înveți o tehnică 
medicală la cursuri 

Exersezi în 
simulatoarele din 

centrul de training

Lucrezi cu pacienții 
reali în stagiul clinic 

din fiecare semestru 
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Învățare experiențială.
Testezi și simulezi în centre de training moderne

La Academia Europeană pentru Asistenți Medicali studiezi în limba engleză asistat de 
profesori internaționali și experți în medicină și asistență medicală care fac parte din 
rețeaua medicală cu cei mai buni medici.

1. Studiezi în centre de simulare cu manechine de înaltă fidelitate şi 
echipamente medicale dedicate învățării: 

•	 Echipamente de simulare video-asistate
•	 Centru de training dotat cu simulatoare și 
          aparate care replică experiența de lucru cu pacienții
•	 Săli de workshop
•	 Bibliotecă pusă la dispoziția studenților
•	 Spații de învățare și relaxare pentru studenți
2. Peste 25% din timpul petrecut la studii este petrecut în centrele de simulare.
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Programa de cursuri a Academiei
Europene pentru Asistenți Medicali
Cursurile din programa de studiu sunt realizate la standarde internaționale, dezvoltate 
în parteneriat cu universități și specialiști internaționali. 
Acestea se desfășoară în limba engleză și sunt adaptate la provocările de actualitate ale 
meseriei de asistent medical.

 

 

The Founda tions of 
Nursing Prac tice
(P ra ct ice 2) 
10 cre dits

 
Study Skills for Evide nce 
Based Prac tice
10 cre dits

The Sci en tific Founda tions of 
Nursing Prac tice
10 cre dits

Fundam en ta l Skills for Person 
and Family-c en tere d Care
10 cre dits

OSCE  W ee k
10 cre dits

Founda tions of Evide nce 
Informe d Prac tice 
10 cre dits

Intro duc tion to  the 
Founda tions of Nursing 
Prac tice / (P ra ct ice 1)
10 cre dits

He al th & W ell- be ing 
in the Communi ty
(W ebinars)
10 cre dits

Ethi ca l & L egal Decision 
Making in the Cont ex t of
Nursin g
10 cre dits

t Developing the Managem en
of Care Across the Lifespan
(P ra ct ice 3)
10 cre dits

Assessing Ne ed s and Planning
Care Across the Lifespan
10 cre dits

Providing and Evalua ting 
Care Across the Lifespan
10 cre dits

Managing Care Across 
the Lifespan
(P ra ct ice 4)
10 cre dits

Developing Evide nce 
Informe d De cision Making 
in Nursing 
10 cre dits

Evide nce Base d Proj ec t
10 cre dits

Applic ation of Compl ex  Care 
inInt egra te d Care S et tings
10 cre dits

 

Le adership and Managem en t 
for He al thc are Professional s
10 cre dits

 

Contem po ry  Issues in 
Adult Nursin g

 

10 cre dits

 

Co-ordina ting 
Inter-professional
He al th and S oc ial Care
(P ra ct ice 5)
10 cre dits

  

Tr ansition to  the Accoun ta ble 
Prac titione r
10 cre dits

The Aut onomous Prac titioner 
(P ra ct ice 6)
10 cre dits

ANU L 1 ANU L 2 ANU L 3
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Job part time pe perioada studiilor

Curs intensiv de vară pentru limba engleză

•	 Ca student al Academiei, poți avea job part time pe perioada studiilor încă din 
prima săptămână de școală în unul dintre spitalele și clinicile din Rețeaua REGINA 
MARIA;

•	 Joburile sunt legate de domeniul medical și de viitoarea ta carieră (ajutor 
pentru asistenți medicali sau pentru personalul medical, call center medical) și au un 
program flexibil;

• Câștigi bani. Astfel, te poți întreține pe tot parcursul studiilor fără griji;

• Cunoști personalul medical și colegii cu care poți ajunge să lucrezi mai 
târziu.

• Cursul de engleză medicală online, bazat pe real time teaching, cu grupe de câte 
5-10 persoane;

•	 Fiecare candidat va trece printr-o evaluare a nivelului de engleză la inceput și final de 
curs;

• La final se va obține un certificat și vei putea să dai un test care să confirme 
nivelul tău de competență de limbă engleză (de exemplu Duolingo, TOEFL 
Online, Coventry University English Test Online);

• Cursul este gratuit pentru toți aplicanții admiși care au primit deja oferte 
condiționale;

• După începerea facultății vei putea să iți îmbunătățești în continuare nivelul 
de engleză printr-un program dedicat care rulează în paralel cu modulele de 
curs, permanent, dedicat celor care au nevoie să mai progreseze cu nivelul de limba 
engleză. 
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PARTENER FONDATOR: 
Rețeaua de Sănătate REGINA MARIA
Rețeaua de Sănătate REGINA MARIA este fondator al Academiei Europene pentru Asistenți 
Medicali. Ca student al acesteia, vei avea ocazia să înveți beneficiind de o infrastructură 
modernă și de acces la profesioniști din domeniul medical.
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• Rețeaua medicală privată cu cei mai buni medici din România și cu cele mai 
bune servicii medicale*;

• Furnizorul oficial de servicii medicale al Casei Regale a României. 

• Investiții în aparatură medicală, dotări de excepție și cel mai modern spital 
din România deschis în 2018.

• Utilizarea celui mai avansat sistem de chirurgie robotică din lume: Robotul 
Chirurgical Da Vinci XI. Acesta, precum și sistemul laparoscopic 3D au permis 
operații minim-invazive pentru peste 30.600 de pacienți.

*Conform studiilor GfK România Private Healthcare Brands Image Study și GfK Brand Performance 
Study.



CUM DEVII STUDENT? 
Poți aplica oricând în clasa a 11-a sau a 12-a și afli în maxim o lună dacă 
ești admis, fără să fie nevoie de examen de admitere, ci este o admitere pe sistem 
britanic, bazata pe eseu personal.

Poți fi admis indiferent de ce profil vei absolvi în liceu, fără să fie nevoie de 
un examen de admitere. Tot ce trebuie să faci este:

1. Aplici online pe baza unui eseu personal și a unui video în 
care îți motivezi pasiunea pentru domeniu

*Dacă ai o notă bună la engleză însă nu suficient de mare, 
poți face un curs intensiv de limba engleză pe perioada verii, 
organizat de Academia Europeană pentru Asistenți Medicali.

4. Felicitări! Ești student la Academia Europeană
pentru Asistenți Medicali

3. Ulterior, ești admis la facultate doar dacă îndeplinești și 
următoarele două criterii:
•	 Promovezi examenul de Bacalaureat cu minim 7.50
•	 Confirmarea nivelului de limbă engleză*

2. Participi la un interviu susținut online 
cu echipa Academiei
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Taxa de studii: 2.900€ / an pe perioada celor 3 ani de studii*

DACĂ OBȚII TOATE TIPURILE DE BURSE ÎȚI RĂMÂN 
DE ACHITAT 400€/an

*Taxa de studii este de 2.900€/an din suma totală de 6.000 €/an 
în cazul în care aplici pentru:

BURSA ACADEMICĂ
1.500 €/ an

Obținută dacă ai un scor bun în procesul de 
admitere (80% dintre aplicanții Academiei 

obțin scorul necesar pentru alocarea bursei 
academice)

BURSA DE CARIERĂ
1.600 € / an

din partea Rețelei Private REGINA MARIA, dacă 
alegi jobul garantat de asistent medical oferit 

de companie după absolvire, pentru o perioadă 
de 3 ani.

FINANȚARE PRIN FINS
Împrumuturile educaționale FINS special 

create pentru studenții Academiei. Ai acces la 
un împrumut conceput pentru acest program 

de studiu, iar banii îi vei returna doar după 
absolvirea facultății, într-o perioadă de maxim 

10 ani. 
Detalii despre acest tip de credite educaționale 

pe www.hellofins.ro 9

Bursa socială, 2.500 €/an Se obține pe baza adeverințelor de la ANAF care să demonstreze venitul 
familiei/aplicantului și care nu trebuie să depășească plafonul de 2.000 RON net/membru de familie.



•	 Maxim 20 ore/săptămână, cu program flexibil, adaptat orarului de studiu.
•	 Tipurile de joburi: recepționer, operator call center

VINO SĂ NE CUNOȘTI
Află mai multe despre ce înseamnă cariera de asistent medical și hai să ne cunoaștem la:

• Virtual Open Doors @ Academia Europeană 
        pentru Asistenți Medicali

• Webinarii cu tematică medicală

DUPĂ CEI 3 ANI DE FACULTATE:

Mai ai și varianta de job part-time în 
Rețeaua de Sănătate REGINA MARIA
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•	 Ai o diplomă de licență, cu specializarea Asistent Medical Generalist, 
recunoscută la nivel internaţional, emisă de Coventry University;

•	 Știi deja ce unde vrei să lucrezi, pentru că timp de 3 ani 
        ai testat peste 15 secții medicale și 45 de specializări;

•	 Ai siguranța locului de muncă pe termen lung;

•	 Ai	un	job asigurat la Rețeaua REGINA MARIA;

•	 Te	cunoști	foarte	bine,	știi ce rol și ce activitate ți se potrivesc cel mai mult;

•	 Ai competențe practice, dezvoltate și testate sistematic;  

•	 Ești conectat la o rețea bogată de specialiști din domeniul medical 
        din România și din străinătate.



Parteneri fondatori

Te ajutăm să afli mai multe
 
despre cariera de asistent medical și admiterea

la programul nostru de licență, în online!

Urmărește-ne pe:

Academia Europeană 
pentru Asistenți Medicali

nursing-academy-eu

nursing-academy.ro

nursing-academy.ro

Iar dacă vrei să ne scrii îți 
răspundem prompt pe 
info@nursing-academy.eu

nursing-academy.eu


