A diákok hatékonyan, kiváló
körülmények között tanulhatnak
iskolánkban, hiszen rendelkezésükre
áll:


20 osztályterem



2 számítástechnikai

szaktanterem


5 szakterem



2 szakműhely



2 kémia laboratórium



2 fizika laboratórium



1 biológia laboratórium



Étkezde (100 férőhelyes)



Bentlakás (100 férőhelyes)



Díszterem



Sportcsarnok



Műgyepes futballpálya



Könyvtár



Orvosi rendelő

www.electromures.net

Marosvásárhely, Str. Livezeni, Nr. 5
Telefon/Fax: 0365-730.969
E-mail: gelectromures@yahoo.com

MŰSZAKI SZAK
A marosvásárhelyi Elektromaros
Technológiai Líceum egyedi
színfoltot jelent a Maros megyei
iskolák palettáján azáltal, hogy
olyan szakmák oktatását kínálja fel
a diákoknak, amelyek iránt
rendkívül nagy a kereslet. Iskolánk
versenyképes, szakmájukat szerető
és abban európai mércével mérve is
helytálló szakembereket kíván
képezni.

AZ ISKOLA KÍNÁLATA
2017-2018
Szak

Szakképesítés

AZ ISKOLA KÜLDETÉSE









modern, rugalmas iskolavezetés, amely a
helyi közösség gazdasági, szociális
valóságában gyökerezik

SZOLGÁLTATÁS

a képzésben résztvevők személyiségének
harmonikus formálása és fejlesztése,
különös tekintettel a pályaválasztásra
a helyi szociális és gazdasági fejlődés
támogatása közösségi és európai
integrációs pályázatok elkészítése és
kivitelezése révén

Automatizálási
technikus

1

Számítógépkezelő
technikus

1

Szállodaipari
technikus

1

SZOLGÁLTATÁS SZAK
A szakórákon a diákok megtanulják:
A hatékony kapcsolattartást az ügyfelekkel,

fogyasztókkal
Az üzleti tárgyalások lebonyolítását
A szállodai szollgáltatások népszerűsítésétét
Cégek bejegyzését,fejlesztését

MAGYAR TAGOZAT– NAPPALI – 4 osztály

magas szakmai színvonalú, odaadó
munkaközösség
a modern oktatási módszereket és
eszközöket felhasználó, mindenki által
hozzáférhető, színvonalas oktatás

Osztály

ROMÁN TAGOZAT –NAPPALI– 3 osztály

MŰSZAKI

A műszakis diákok megtanulják az automatizált
rendszerek, IT hálozatok, elektromos hálózatok
szerelését, elindítását, használatát, karbantartását
és javítását.
Terveket készítenek majd kipróbálják a tervek
alapján elkészült prototípusokat.

MŰSZAKI

SZOLGÁLTATÁS

Automatizálási
technikus

1

Számítógépkezelő
technikus

1

Közgazdasági
technikus

1

Szállodaipari
technikus

1

SZAKMUNKÁSKÉPZŐ
(kétnyelvű, 3 éves képzés)

Elektromechanika, gépek és ipari
berendezések szak

1

SZAKMUNKÁSKÉPZŐ
A tanulók havi 200 lej juttatásban
részesülnek a képzés ideje alatt.

Intézményünk partneri kapcsolatban áll
különféle cégekkel , amelyek lehetőséget
adnak a diákoknak a szakmai gyakorlat
elvégzésére. Ilymódon diákjaink
ismereteket szereznek az ügyfelek
szükségeiről, elvárásairól, választott
szakmájukról, és felkészülhetnek a
jövendő alkalmazott vagy éppen
vállalkozó szerepére.

