OFERTA EDUCAȚIONALĂ
ASISTENȚĂ MEDICALĂ GENERALĂ
București, limba de predare: Ro / En
Filiala Buzău, limba de predare: Ro






Program de studii universitare de 4 ani
/ 240 credite/ Studii complete
Taxă: 1700 Euro, limba de predare En
Taxă: 1500 Euro, limba de predare Ro
Oportunități de practică în spitalele din
București și centrele noastre
Crearea de rețele în domeniul medical

CAZARE ȘI MASĂ
Programul este în concordanta cu obiectivele pe
termen lung din tarile Uniunii Europene si din tarile
care nu fac parte din UE: "promovarea sanatatii

întregii populatii pentru a permite fiecarui cetatean
sa conduca viata sociala si economica productiva a
poporului prin o mai buna îngrijire a sanatatii în
spiritul

dreptatii

si

echitatii

sociale".

În acelasi timp, ea raspunde aspiratiilor lucratorilor
din domeniul sanatatii, ale caror dorinte sunt de a se
actualiza, precum si de a avea o cariera clara si
progresiva.

Universitatea Bioterra din Bucuresti are aproximativ
400 de locuri de cazare situate în campus, langa salile
de curs. Camerele sunt bine echipate pentru nevoile
studentilor (sali de lectura, televizoare, bucatarii, zone
de relaxare etc.).
Campusul universitar ofera studentilor o cantina de
aproximativ 250 de locuri.

Apartament cu 1 persoană - 300 euro /
lună de persoană

Apartament cu 2 persoane - 150
euro / lună de persoană

Apartament cu 4 persoane - 80
euro / lună de persoană

3 mese pe zi - 10 euro

6 centre de recreere: litoral + munte + Delta
Dunării - 30 euro / alimentația de zi cu zi
inclusă

UNIVERSITATEA

8 MOTÎVE DE
A STUDIA NURSING

+4 0788 383 494
amgbioterra@yahoo.com

Ofera siguranta locului de munca pe masura ce

BIOTERRA DIN BUCUREȘTI

Ne pasa de viitorul tau !

cerintele de asistenta medicala devin mai exigente.

Carierele de îngrijire medicala sunt extrem
de satisfacatoare .
Deschide o mare fereastra de oportunitati într-o
profesie de mare nevoie .

Creste competitivitatea în cariera.

Explorati rolul unui lider.
Asistentele cu diploma de licenta castiga în medie
cu 10% mai mult decat omologii lor de grad

Adresa: Str. Gârlei, No 81, Sector 1,
București, România
www.bioterra.ro
www.facebook.com/bioterra1990

asociat.

VĂ AȘTEPTĂM SĂ FIȚI PARTE A ECHIPEI
Obtineti noi cunostinte pentru rezultate mai bune

NOASTRE!

ale pacientului.
Flexibilitate si varietate în diferite cai de cariera
deschise pentru dumneavoastra .

Admitere online:
www.vreaulafacultate.ro

ASISTENȚA MEDICALĂ
GENERALĂ
www.bioterra.ro

