Colegiul "Ștefan Odobleja" Craiova

ANUNȚ

Referitor la admiterea în ÎNVĂŢĂMÂNTUL PROFESIONAL DE STAT
PENTRU ANUL ȘCOLAR 2018 - 2019
CALENDARUL ADMITERII IN ÎNVĂŢĂMÂNTUL PROFESIONAL DE STAT
ARE URMATOARELE ETAPE:

ETAPA I

- 15,18,19 iunie 2018, Înscrierea candidaților la unitățile de învățământ care au ofertă
educațională pentru învăţământul profesional, pe baza fișei de înscriere în învățământul
profesional de stat.
- 19 iunie 2018, afișarea listei candidaților înscriși la învățământul profesional de stat.
- 03 - 04 iulie 2018, depunerea dosarelor de înscriere la unitatea noastră școlară.
- 4 iulie 2018, afișarea la sediul unității noastre școlară a listei candidaților înmatriculați și a
listei cu locurile rămase libere;
MEDIA DE ADMITERE ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL PROFESIONAL
în cazul în care numărul de candidați înscriși nu depășește numărul de locuri oferite de unitatea de învățământ

MAIP = MA= (20 x ABS + 80 x EN)/100, unde:
MAIP = media de admitere în învăţământul profesional;
MA = media de admitere calculată conform relatiei MA= (20 xABS + 80xEN)/100;
ABS = media generală de absolvire a claselor a V-a - a VIII-a;
EN = media generală obţinută la Evaluarea Naţională susţinută de absolvenţii clasei a VIII-a.
în cazul în care numărul de candidaţi este mai mare decât numărul locurilor oferite de unitatea de învăţământ

MAIP = (70 x MA + 30 x PSA)/100, unde:
PSA = nota la proba suplimentară de admitere stabilită de unitatea de învăţământ.

ETAPA a II-a

- 05 septembrie 2018, înscrierea elevilor la sediul unității noastre școlare;
- 06 septembrie 2018, afișarea listei candidaților înscriși la învățământul profesional de stat;
- 07 septembrie 2018, repartizarea de către Comisia de admitere județeană al absolvenților
clasei a VIII-a care nu au participat sau nu au fost repartizați în etapele anterioare;
- 07 septembrie 2018, Actualizarea şi afișarea la sediul unităţii noastre a listelor candidaților
înscrişi la învățământul profesional de stat.

CALIFICĂRILE PROFESIONALE
PENTRU ANUL ȘCOLAR 2017-2018
DOMENIUL ELECTRIC

- CONFECȚIONER PRODUSE ELECTROTEHNICE – 14 locuri, cod opțiune 566

DOMENIUL MECANICĂ

- OPERATOR LA MAȘINI CU COMANDĂ NUMERICĂ– 14 locuri, cod opțiune 530
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