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Ce fac după liceu? Cum aleg o facultate?
Ce alte opțiuni am?

SUBIECTELE PE CARE LE
VOM ABORDA ASTĂZI

PUNCTE CHEIE DE DISCUȚIE
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Confucius

"Alege un job pe care il iubesti
si nu va trebui sa muncesti nici
macar o zi din viata ta."



CE FAC DUPĂ  L ICEU? 
CUNOAȘTEREA OPȚIUNILOR - FACULTATEA

 
 Cum îmi dau seama la ce facultate să dau?

Ce să fac dacă nu merg la o facultate?
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OPȚIUNI DUPĂ TERMINAREA LICEULUI

FACULTATE ȘCOALĂ POST-LICEALĂ

Mai multe detalii despre angajare afli
de pe orientat.ro

ANGAJARECURS DE
PERFECȚIONARE
/SPECIALIZARE
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ÎNTREBĂRI  DE ÎNCEPUT

Nu-ți face griji.. 

Majoritatea elevilor ajung în clasa a 12a fără să știe exact la ce
facultate vor să meargă. Unii dintre ei nici măcar nu se
gândesc la asta până în clasa a 12a, iar alții caută răspunsuri
mult mai repede, dar nu le găsesc.

Este foarte normal să se întâmple asta oricărui tânăr. Haideți
să trecem împreună prin câteva întrebări critice care îți vor da
răspunsuri la întrebările în legătură cu facultatea potrivită.
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CE FACULTATE MI  SE POTRIVEȘTE?

Dacă profilul clasei din liceu a fost unul care ți s-a potrivit și ți-a plăcut ce ai studiat, ba mai
mult decât atât ai obținut și rezultate foarte bune, șansele că o facultate din același
domeniu să fie o alegere corectă, sunt mari.

Dacă dimpotrivă,de exemplu ai studiat foarte mult materii din sfera științelor umaniste, deși
ai fi preferat să îți dedici timpul pentru a acumula informații din domeniile exacte, este
momentul ca acum să faci o alegere mai potrivită.

1. Care este profilul liceal pe care l-ai urmat? A fost unul potrivit
pentru ține?

În deciziile noastre, uneori cântăresc foarte mult părerile celor apropiați nouă, precum și
informațiile pe care le preluăm din mass media. Este firesc să ascultăm punctele de vedere
ale celorlalți, însă decizia e important să ne aparțină, pentru că aceasta ne va influența
foarte mult traiectoria profesională.

2. Dacă ai fi în situația în care să alegi o facultate exact așa cum
simți, fără a ține seama de părerile celor din jur, ce ai alege?
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CE FACULTATE MI  SE POTRIVEȘTE?

De exemplu, dacă ai luat în calcul Facultatea de Medicină pentru că faptul de a salva vieți
consideri că îți va aduce foarte multe satisfacții, e posibil să fie o alegere potrivită pentru
ține. 
Dacă în schimb, te-ai gândit să faci Facultatea de Marketing, pentru că și prietenă ta cea
mai bună a făcut aceeași alegere, este posibil să fie necesar să-ți reevaluezi opțiunea.

3. Care sunt facultățile pe care le-ai luat până acum în calcul?
Care sunt criteriile pentru care ai optat pentru acestea?

Banii sunt importanți pentru fiecare dintre noi și obținerea acestora în urma activității
desfășurate ne aduce satisfacții. Însă, dacă nu-ți place ceea ce faci, este dificil, dacă nu
imposibil, să ai rezultate foarte bune și în consecință, nici recompensele materiale nu vor fi
cele așteptate.

Pe de altă parte, dacă desfășori o activitate cu pasiune, șansele să atingi performanță sunt
mari și în aceste condiții vei avea inclusiv satisfacții financiare.

4. Dacă ai trăi într-o lume în care nu există bani, pentru ce
activitate ai fi motivat(ă) să te trezeșți dimineață?
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CE FACULTATE MI  SE POTRIVEȘTE?

Există riscul că deși îți place ce urmează să studiezi în facultate să constați că job-urile la
care vei avea acces după încheierea studiilor nu sunt ceea ce aștepți.
Alegerea facultății nu este doar o decizie care îți va influența următorii trei sau patru ani, ci
va impacta întregul tău parcurs profesional.

5. Care este profesia pe care o vei avea după absolvirea
facultății? În ce domenii vei putea lucra? Sunt acestea atractive
pentru ține?

Cum te vizualizezi mai degrabă: îți desfășori activitatea într-un birou? Interacționezi mult cu
oamenii? Lucrezi într-un laborator? Sau în natură?
Cu cât te gândeșți mai în detaliu la ce îți doreșți să presupună job-ul tău, cu atât te vei
apropia mai mult de facultatea care îți va permite să ai acces la acesta.

6. Fă următorul exercițu de imaginație: tu în prima ta săptămâna
la job.
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CE FACULTATE MI  SE POTRIVEȘTE?

Pasiunile pe care le ai sunt o expresie autentică a ceea ce îți place să faci. Există
posibilitatea să-ți transformi pasiunea într-o profesie sau să alegi un domeniu de activitate
conex.

7. Care sunt pasiunile tale?

Alege calea care ți se potrivește, chiar dacă nu este este una simplă. Lucrurile bune, uneori
se concretizează cu efort și perseverență.

8. Ce facultate ai alege dacă ai șii absolut sigur că este imposibil
să eșuezi?

Dacă răspunsurile la întrebările de mai sus îți indică unul sau două domenii de activitate
principale, înseamnă că alegerea facultății este o sarcină deja mai simplă.
Acum că lucrurile îți sunt mai clare, ia o decizie luând în calcul implicațiile acesteia pe
termen lung, pentru că acum este momentul în care faci o alegere importantă pentru
viitorul tău profesional.

9. Către ce domeniu te conduc răspunsurile la aceste întrebări?



Alegerea să îți
aparțină pe deplin

Nu te lăsa influențat de profesori
sau de părinți care fie vor să

ajungi în viață ceea ce ei nu au
reușit, fie să le calci pe urme. 

Aceeași discuție este valabilă și
în cazul alegerii centrului

universitar. Aici intervine și
disponibilitatea financiară.

 
Cel mai important e să pui în
balanță ce ți-ar place să faci,

dacă poți să faci meseria aleasă
în țară sau străinătate, ce

motivație ai.

Informează-te
din timp

Vine BAC-ul și ai impresia că
vine și sfârșitul lumii. Totușu

acordă timp și informării despre
facultăți pentru că, în mod

surprinzător, există viață după
BAC. Un motiv în plus de

informare este și dacă înscrierea
la facultate presupune un

examen de admitere.
Trimite mesaje paginilor

facultăților care îți stârnesc
interesul (majoritatea au atât
Facebook) sau pur și simplu

caută persoane care studiază în
respectivul domeniu.

Proiectează-te în
viitor

Crezi că facultatea pe care ai
ales-o îți poate satisface nevoile

de cunoaștere astfel încât să
găsești un job la care te vei duce

cu drag?
E oare facultatea aleasă de viitor
sau te introduce într-un domeniu

care nu va mai avea căutare?
Vei putea face față ținând cont
de profilul pe care l-ai urmat în

liceu?
Dacă te simți okay cu ideea, poți
face o vizită și la consilier. Acesta

îți va explica ceea ce ți se
potrivește și îți poate oferi

sugestii.

Nu dispera

Ai vrea să dispari în momentele
când profesorii  întreabă toată

clasa la ce facultăți vreți să dați,
când rudele te întreabă ce

planuri ai cu viața ta, Dar tu nu
știi nimic și nu ești hotărât ce

drum să alegi?!
 

 Cum am mai menționat, fă o
activitate de research. Sigur

există un program de studii care
să îți facă măcar puțin cu ochiul.
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Sfaturi de care să ții cont când îți alegi
facultatea



Acceptă ideea unui
posibil eșec

Dacă ai admitere, musai trebuie
să iei în calcul acest aspect. Nu

pentru că nu ai fi suficient de
pregătit, dar suntem oameni și
putem avea zile bune sau zile

mai puțin bune. 
 

Nu face din asta o tragedie, iar în
caz că nu ți s-au aliniat planetele,

trage tare și încearcă și vara
viitoare. Totuși ar fi bine să iei în
considerare și alte variante, iar

acest aspect este detaliat în
următorul punct.

 

Variantă de
backup

O variantă de back-up este
precum asul din mânecă. Când

vezi că planul A a dat rateuri,
planul B ar trebui să te scoată

din încurcătură. 
Aplică la mai multe facultăți, la

unele se intră pe bază de dosar,
deci ai scăpat de un stres. În

schimb, ai siguranța că nu rămâi
pierzi un ani.

Alte variante ar putea fi alegerea
unui curs de perfecționare, o altă
formă de învățământ, intership-
uri sau chiar un loc de muncă.

 

Facultatea se alege
cu sufletul

Chiar dacă atunci când am
terminat liceul ne dorim să

mergem la o facultate care ne va
asigura pe viitor un loc de

muncă bine plătit, totuși, cu
timpul vă veți da seama ca banii

nu sunt totul.
 

Alege facultatea pe baza a ce-ți
place, nu a ce-ți va aduce bani.

 
Dacă alegi acum, fără să fii

convins, nu pierzi doar 5 ani de
facultate, ci încă vreo 10 ani din

viața ta
 

Dacă ești încă
indecis, mai așteaptă

Nu e neapărat să iei chiar acum
o decizie dacă nu te simți

pregătit. Dacă nu știi momentan
încotro să te îndrepți nu îți face

griji, este normal, discută cu
părinții tăi, ia o pauză de un an și

gândește-te mai bine fiindcă
este decizie de-o viață.

Cel mai important lucru : nu
trebuie să decizi acum, chiar

dacă așa pare. Cel mai bun lucru
pe care îl poți face pentru tine și
viața ta este să recunoști că nu
știi momentan încotro să te

îndrepți. 
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Sfaturi de care să ții cont când îți alegi
facultatea



călătorește în afara țării, pe cât posibil cât mai departe și în culturi cât mai diferite de a noastră.
Să nu-mi spui că n-ai bani, pentru că asta nu mai e de mult o problemă – există couchsurfing
(un articol interesant: https://ancabanita.com/cum-mi-depasit-limitele-calatorind-singura-
couchsurfing-1). Cel mai bine ar fi să o faci singur, crede-mă, vei învăța enorm despre tine, vei
învăța să ieși singur din situații limită, 
fă voluntariat – prin platforme precum workaway sau woofing, poți găsi proiecte în toată lumea
și poți învăța diverse skill-uri, ca să vezi dacă-ți plac sau nu. Poți face asta și-n țară, există așa de
multe ong-uri unde poți învăța lucruri!
vorbește cu oameni din cât mai multe domenii care să-ți povestească mai multe despre ce
fac zi de zi sau chiar să lucrezi alături de ei un timp. 
investește în a te cunoaște pe tine – învață să meditezi și fă-o măcar 15 minute zilnic (aplicația
Headspace este un bun început), ține un jurnal despre stările tale, mergi la workshop-uri sau la
terapie. Această cunoaștere îți va oferi claritate despre ce-ți place și te pune în contact cu
sufletul tău

În afară se numește gap year și a devenit o normalitate, pentru că adevărul e că tinerii nu știu ce vor
să facă cu viața lor și au nevoie să testeze. E foarte greu să iei decizii despre ce vrei să lucrezi, dacă
nu ai avut experiențe de muncă sau mentori dintr-un anumit domeniu.

Câteva dintre lucrurile pe care le poți face în acest an:
NU FACE ACEST PAS
DOAR PENTRU CĂ
„AȘA E LA MODĂ” 



CE FAC DUPĂ  L ICEU? 
CUNOAȘTEREA OPȚIUNILOR - ȘCOLI POST-LICEALE

 
 Cum îmi dau seama la ce facultate să dau?

Ce să fac dacă nu merg la o facultate?
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Pot fi urmate de absolventi de liceu cu sau fara diploma de
bacalaureat, care poseda atestat profesional sau certificat de

calificare obtinut prin invatamantul liceal/profesional in
profilul scolii de maistri. 

 
De obicei se organizează pentru domenii tehnice: profil

mecanic, agricol, electromecanic, transporturi etc.
 

ȘCOLI DE MAIȘTRI

Scolile postliceale reprezinta o alternativa profesionala pentru
cei care termina clasa a XII-a cu durata cuprinsă între 2 și 3 ani.

Diplomele sunt eliberate de Ministerul Educaţiei şi sunt
recunoscute internaţional. Pe timpul studiului nu ai nevoie de
diploma de BAC, dar se solicită la absolvirea școlii postliceale.

 
De obicei sunt pentru domeniul asistenței medicale, asistent

gestiune, agent vamal, tehnician maseur, stilist.

ȘCOLI POSTLICEALE
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ȘCOLI  POST LICEEALE DIN IAȘ I
CARE SUNT? CE PROFESII PREGĂTESC? CONDIȚII

Școala Postliceală
Sanitară „Grigore Ghica-

Vodă”, Iași

Asistent Medical Generalist
Asistent Medical Balneo-fizio-

kinetoterapie și Recuperare
Asistent Medical de Farmacie

 
Admitere: examen  pentru locuri
fără taxa la specializarea Asistent

Medical
Perioada: 2 iunie – 13 august 2021

Taxa de înscriere: 200 lei
 

https://scoalasanitara-iasi.ro/

Școala Postliceală FEG

Asistent Medical Generalist
Asistent Medical Balneo-fizio-

kinetoterapie și Recuperare
Asistent Medical de Farmacie

Analist programator Proiectant
decoratiuni interioare, Agent vamal,

sectretar, Cosmetician, stilist, Asistent
gestiune, Functionar bancar

 
Admitere: examen pentru locuri fără

taxa la specializarea Asistent Medical
Generalist (4 mai – 26 august 202)
Perioada: mai – septembrie 2021

Taxa de înscriere: 100 lei
Taxa de admitere: 50 RON

https://www.feg.ro/ro/scoala_postlic
eala_feg_iasi/

Școala Postliceală
Sanitară APRENDIS

Asistent Medical Generalist
Asistent Medical Balneo-

fizio-kinetoterapie 
 

Perioada de înscrieri:
începând cu 3 mai 2021

Taxa de înscriere: 100 lei
Taxa de școlarizare: 2700-

3000 lei
https://spsa.ro/

 

Şcoala Postliceală
“Dimitrie Cantemir”

Asistent Medical Generalist
Asistent Medical de Farmacie

Perioada: 12.07.2021 - 30.07.2021,
01.09.2021 - 10.09.2021

Taxa de înscriere: 150 lei
Taxă de școlarizare:  3.350 -  3.750

LEI / an
 

https://www.scoalacantemir.ro/

Şcoala Postliceală
„Prof. Dr. P.

Brânzei” Iaşi,

Asistent Medical Generalist
 

fără taxa de înscriere
la înscriere se achita 10%

din taxa de școlarizare
 

http://scoalabranzei.ro/
 



Avantaje/Dezavantaje facultate vs școală post-
liceală

- reprezinta studii superioare
- salariu mai mare față de o persoană care
are aceeași pregătire la o școală post
liceală

- trebuie sa ai bacalaureatul luat
- programul de învățare este mai rigid
- examenele sunt mai dificile
- admiterea este mai dificilă
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FACULTATE ȘCOALĂ POSTLICEALĂ

A

D

- poti da pana la sfarsitul celor 3 ani de studii
- programul de învățare este mai flexibil
- examenele nu sunt la fel de rigide ca la o
facultate
- admiterea este mult mai ușoară decât cea pentru
facultate,

- curs de calificare pe termen de 3 ani
- salariul este mai mic față de un absolvent
de studii superioare cu aceeași pregătire

A

D
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ȘCOLI  DE MAIȘTRI  DIN IAȘ I
CARE SUNT? CE PROFESII PREGĂTESC? CONDIȚII

Liceul Tehnologic
 "Dimitrie Leonida"Iasi

Specializări:
Maistru electrician centrale,

stații și rețele electrice
 

http://colegiulenergetic.ro/

Liceul Tehnologic de
Transporturi și de

construcții 

Specializări:
� Maistru electromecanic auto �

Maistru construcții civile,
industriale și agricole

Maistru electrician in construcții
 

Locuri disponibile:
Maistru construcfii civile,

industriale și agricole: 17 locuri
Maistru electrician in constructii:

23 locuri 
 

http://lttciasi.ro/

Colegiul tehnic "Gh.
Asachi"

Specializări:
Tehnician devize și

măsurători în construcții
Tehnician proiectant

urbanism
 

https://www.colegiulasachi.r
o/

Liceul Tehnologic
Agricol "M.

Kogalniceanu"

Specializări: 
Tehnician controlul calității

produselor alimentare
 

http://www.liceulmiroslava.ro/

Liceul Tehnologic
de mecatronica și
automatizări Iași

Specializări: 
Tehnician tehnolog

mecanic
Tehnician transporturi auto

interne și internaționale
 

https://ltmaiasi.webs.com/
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ALTE TIPURI  DE ȘCOLI
ȘCOLI MILITARE, DE POLIȚIE

Şcoala Militară De
Subofiţeri Jandarmi
"Grigore Alexandru

Ghica"
Drăgășani

Specializări:
Subofiţeri jandarmi

Subofiţeri S.P.P
 

http://www.scoaladragasa
ni.ro/

Şcoala de Agenţi de
Poliţie "Vasile

Lascăr"
Câmpina

Specializări:
Agenți de poliţie

 
Ultima perioadă de

înscriere: februarie-aprilie
2021

 
 

http://www.scoalapolitie.
ro/

Şcoala de Agenți de
Poliție „Septimiu

Mureșan” Cluj

Specializări:
Agenți de poliție

 
Ultima perioadă de înscriere:

februarie - martie 2021
 - este necesară diplomă de

bacalaureat 
Agentul de poliție este

repartizat la una din structurile
de poliție operative, în funcție

de media generală de
absolvire.

 
http://www.scoalapolcj.ro/

Şcoala de
Subofiţeri de
Pompieri şi

Protecţie Civilă
„Pavel Zăgănescu”

– Boldeşti 

Specializări: 
 subofiţer de pompieri şi

protecţie civilă
maistru militar auto 

Perioada de înscriere:
februarie - aprilie 2021

 
http://www.scoaladepo

mpieri.ro/

Şcoala de
Pregătire a

Agenţilor Poliţiei
de Frontieră

„Avram Iancu” -
Oradea

Specializări: 
Agent de poliţie de

frontieră
 

http://www.avramianc
u.ro

Şcoala Militară de
Subofiţeri de

Jandarmi „Petru
Rareş” – Fălticeni 

Specializări: 
Subofiţer de jandarmi 

 - este necesară diplomă
de bacalaureat 

 
https://www.jandarmeri

afalticeni.ro/
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ALTE TIPURI  DE ȘCOLI
ȘCOLI MILITARE, DE POLIȚIE

Şcoala Militară de Maiştri
Militari şi Subofiţeri a Forţelor

Terestre „Basarab I”

Specializări:
Subofițeri în domeniile: auto, Infanterie,

tancuri, artilerie, geniu
 

Maiştri militari
Subofiţerilor în activitate: tehnică de
comunicaţii, operare şi mentenanţă

echipamente de comunicaţi, Construcţii
 

www.ncoacademy.ro

Școala Militară de Maiștri  militari
a forțelor navale "Amiral ION

MURGESCU“
 Specializări: 

Maiștri militari în domeniile:
- Timonier şi tehnică de navigaţie navală 

- artilerie navală şi antiaeriană
- maiștrii militari rachetiști 

- arme sub apă 
- comunicații navale și observare semnalizare

- Radiolocaţie navală
- Hidroacustica

- Motoari, maşini navale şi instalaţii electrice navale
 

https://www.smmmfn.ro/

Universitatea Naţională de
Apărare „Carol I”

Specializări: 
Centrul de dezvoltare profesională

continua în domeniul securităţii
naţionale

- Centrul de Instruire prin Simulare
- Departamentul Regional de Studii

pentru Managementul Resurselor de
Apărare

- Facultatea de comandă şi stat major
- Facultatea de securitate şi apărare

 
https://www.unap.ro/


