LICEUL TEORETIC “GHEORGHE MARINESCU”
TÂRGU-MUREŞ, 540142 STR. DR. GHEORGHE MARINESCU, NR. 15
TEL/FAX: 0365882498 e-mail: sanitarms@yahoo.com

ÎN ATENȚIA ELEVILOR DIN ANII III A, III B, III C și III D
CERINȚE LEGATE DE PROBA DE SUSȚINERE A PROIECTULUI DE ABSOLVIRE – 31.08.2021
EXAMENUL DE CERTIFICARE A CALIFICĂRII PROFESIONALE
ASISTENT MEDICAL GENERALIST – SESIUNEA AUGUST 2021
Pentru data de 31.08.2021 este programată ultima probă a Examenului de certificare a calificării profesionale
– nivel 5 – Sesiunea August 2021 la nivelul Centrului de examen - Liceul Teoretic Gheorghe Marinescu Târgu Mureș.
Această probă de examen se desfășoară în sistem online – conform programării orare (anexate).
Elevii absolvenți participanți la examen, vor avea în vedere următoarele:


Pe dispozitivul electronic pe care îl utilizează pentru prezentare, elevii vor avea instalată aplicația Zoom.



Fiecare elev este distribuit unei subcomisii de examen care evaluează/examinează un număr de 40 candidați.



Timpul alocat fiecărui elev pentru susținerea proiectului de absolvire este de 10 minute.



În timpul susținerii propriului proiect de absolvire elevii pot utiliza funcția Share (ecran) disponibilă pentru a face
referiri la elemente din propria lucrare (proiect de absolvire)



Link-ul de conectare pe care fiecare elev îl va accesa poartă denumirea Subcomisiei din care acesta face parte (ex.
Subcomisia I – Examen AMG 2021, Subcomisia II – Examen AMG 2021 sau Subcomisia III – Examen AMG 2021).



Este necesară înregistrarea pe link-ul generat în care fiecare elev își înscrie numele și prenumele.



Elevii programați vor intra pe link-ul de pe care au fost invitați în ziua de examen cu 10-15 minute mai devreme decât
ora la care au fost programați pentru susținere.



În timpul în care elevii nu își susțin propriul proiect de absolvire aceștia vor avea calitatea de audienți pentru ceilalți
candidați din examen, nu au dreptul să intervină sau să răspundă la întrebările adresate altor elevi.



Profesorii evaluatori/examinatori pun întrebări candidaților legate de elaborarea proiectului de absolvire sau
conținuturi din respectiva lucrare. Aceste întrebări sunt consemnate în fișa-tip de examinare a candidaților.



După încheierea susținerii proiectului de absolvire – fiecare elev se retrage din întâlnirea online după obținerea
confirmării evaluatorilor/examinatorilor în acest sens.



Rezultatele la proba de susținere a proiectului de absolvire se vor afișa în data de 31.08.2021 pe site-ul școlii
www.prosanitar.ro



Certificatele de absolvire și suplimentul descriptiv (însoțitor) se vor elibera în termen de până la 30 zile de la data
finalizării examenului de absolvire. Până la data de 3.09.2021 elevii vor putea obține din partea Comisiei de examen,
adeverințe cu privire la promovarea examenului de certificare a calificării profesionale – nivel 5 – asistent medical
generalist.
Subcomisia I – Examen AMG 2021
https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZIvf-CqrzIpH9GUNcwQuaG1KiRXoDR0YuT6
Subcomisia II – Examen AMG 2021
https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZEqcemhpzwuEtSDiqpOOeTx92GblzjgHbUz
Subcomisia III – Examen AMG 2021
https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZMvceigpz4pG9TVzlnbL5wDsSzsVSfqf4_3
Director,
Prof. Cornel Cristian VULC
Târgu Mureș
30.08.2021
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