Asigură-ţi
un viitor meseriaș

Înscrie-te la programul
de învăţământ profesional dual.
Cea mai mare companie din judeţul Iași, BorgWarner, îţi propune să te înscrii la clasa de învăţământ
profesional dual, realizată în parteneriat cu Colegiul Tehnic "Mihail Sturdza" din Iași.
Acest tip de învăţământ este susţinut și cofinanţat de către firmele din mediul privat, care se implică
activ în pregătirea viitorilor meseriași; iar la final le garantează locuri de muncă plătite.

Ce este Învăţământul
Profesional Dual
Este un program de 3 ani, la finalul căreia elevul învaţă o meserie și are
asigurat un loc de muncă. Practic, elevii se pot înscrie la această formă
de școală profesională după absolvirea clasei a VIII-a. Învăţământul
dual care oferă următoarele avantaje:
este organizat la cererea firmelor private, în calitate de viitori
angajatori și parteneri de practică;
asigură cele mai bune șanse pentru educaţie și pregătire tehnică
pentru tinerii fără experienţă;
se desfășoară pe baza unui contract de parteneriat între liceu –
primărie – firmă privată și un alt contract între părinţi (în calitate de
reprezentanţi ai elevilor) și companie;
firmele asigură pregătirea practică a elevilor, bursa lunară
suplimentară faţă de cea acordată de la stat. Bursa totală lunară are
o valoare de 500 de lei pe lună.
BorgWarner susţine educaţia și dezvoltarea profesională. Prin
intermediul învăţământului profesional dual contribuim la dezvoltarea
tinerilor care vor deveni profesioniștii tehnologiilor de propulsie din
viitor.

Informaţii utile:
se oferă diplomă de certificare a calificării profesionale
200 lei din partea statului (pe perioada cursurilor și a stagiilor de practică)
300 lei din partea companiei (pe perioada cursurilor și a stagiilor de practică)
se pot înscrie doar absolvenţi de clasa a VIII-a
durata de pregătire este de 3 ani
elevii sunt îndrumaţi permanent de către profesori și tutori de practică
se oferă transport gratuit pe perioada practicii
se asigură o masă caldă în timpul practicii
se asigură cazare în căminul liceului
absolvenţii au prioritate de angajare la terminarea programului
se pot continua studiile liceale pentru obţinerea diplomei de bacalaureat

Cine oferă acest program
de învăţământ dual

BorgWarner Inc. (NYSE: BWA) este un lider global
de produse în soluţii tehnologice curate și eficiente
pentru vehicule cu combustie, hibride și electrice.
Bazându-se pe expertiza sa în materie de
echipamente originale, BorgWarner aduce pe piaţă
soluţii pentru produse și servicii pe piaţa mondială
a pieselor de schimb. Prin facilităţile de producţie și
tehnice aflate în 96 de locaţii în 24 de ţări, compania
are aproximativ 50.000 de angajaţi la nivel
mondial. Pentru mai multe informaţii vă rugăm să
vizitaţi borgwarner.com.

Fabrica din Iași, România
Este o unitate de producţie specializată în producţia
de pompe de înaltă presiune (pentru motoare pe
benzină și motorină), precum și injectoare pentru
autovehicule și vehicule comerciale. Compania a
investit în mod periodic în linii noi de producţie cu
tehnologie de înaltă precizie, pentru a asigura o
gamă competitivă și solidă de produse pentru
sistemele de propulsie. Produsele realizate în Iași
contribuie la optimizarea performanţei motorului,
creșterea eficienţei vehiculelor, reducerea emisiilor
și îmbunătăţirea performanţei de condus. La
momentul actual, produsele fabricate în Iași au fost
instalate pe mai mult de 10 milioane de vehicule la
nivel mondial.

Colegiul Tehnic "Mihail Sturdza"
Școala este atestată de 55 de ani și a funcţionat în
primul an cu două clase în sediul actual al Colegiului
Tehnic „Gh. Asachi”, Iaşi; iar în următorul a
funcţionat în sediul Școlii generale „Gh. Mârzescu”,
urmând ca din anul 1968 să-și stabilească sediul în
actuala clădire.
Încă de la înfiinţare se pregăteau muncitori și
tehnicieni în domeniul mecanic și electric, în meserii
cerute în acea perioadă de dezvoltare industrială a
ţării. Nomenclatorul meseriilor s-a diversificat
odată cu trecerea anilor iar școala s-a adaptat

acestor cerinţe de pe piaţa muncii. Am inclus în
oferta școlii calificări din domenii noi, precum
electronică-automatizări și transporturi. Această
adaptare s-a realizat în condiţii foarte bune
valorificând baza materială de care dispune școala
dar și pregătirea cadrelor didactice de specialitate.
Școala și-a păstrat permanent domeniul de
pregătire, adaptând oferta educaţională pentru a
corespunde cerinţelor angajatorilor în ceea ce
privește evoluţia știinţei și tehnicii dar și a
domeniilor conexe.

Dotări utile pentru elevi:
26 săli de clasă dotate cu Smart TV și laboratoare
8 ateliere școlare
Cantină cu 150 de locuri
2 cămine
Sală de sport modernă și terenuri sintetice cu nocturnă
Cabinet medical și cabinet stomatologic
Acces gratuit la internet prin wifi
Club de robotică și imprimare 3D

Colegiul tehnic “Mihail Sturdza”
Strada Mihail Sturza, nr. 2, Iași
0232 233 435 • 0332 418 867
gsmsis_ro@yahoo.ro
www.gsmsis.ro

S.C. Delphi Diesel Systems România S.R.L.
Strada Brătuleni, nr. 1, Brătuleni, Miroslava, Iași
0232 309 031
cariere.iasi@borgwarner.com
www.borgwarner.com

