
1 
 

SPECIALIZĂRI LICEU ȘI ȘCOALĂ PROFESIONALĂ 

 

Toţi elevii de clasa a V-a, care nu au posibilitatea de a-şi continua studiile în localitatea de 

domiciliu, în limba maternă, sunt așteptați la instituția noastră. 

Elevii care au terminat clasa a VIII-a au/vor avea posibilitatea de a studia la liceu 

următoarele specializări 

 

1. Matematică–informatică, intensiv engleză 

 

 

 

Pe lângă materiile de tehnică de calcul şi informatică în această clasă se pune accent pe 

matematică, fizică şi limbile străine. Limba engleză este studiată la modul intensiv. Elevii 

îşi însuşesc cunoştinţele necesare pentru utilizarea calculatorului în diferite domenii 

(programare, administrare de reţea, folosirea Internet-ului, webdesign, tehnoredactare de 

texte, calcul tabelar, administrarea bazelor de date, etc.). 
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2. Tehnologic – Tehnician în activități economice 

 

 

 

În cadrul acestui profil elevii vor descoperi treptat lumea în care își desfășoară activitatea 

o unitate economică precum și informațiile și cunoștințele necesare pentru a fi pregătiți să 

lucreze în domeniu. În afară de pregătirea teoretică, constând în materii ca economie, 

marketing, contabilitate, management, negocierea în afaceri etc., profilul economic oferă 

și o pregătire practică elevilor, care constă în: stagii de pregătire practică anuale în cadrul 

unor societăți comerciale, firma de exercițiu, precum și participarea la proiecte, târguri, 

expoziții și schimburi de experiențe cu alte licee de profil. 

Diploma obţinută la terminarea clasei a XII-a oferă multiple posibilităţi de a găsi loc de 

muncă într-un domeniu apreciat, cu salarii atractive precum și continuarea studiilor la un 

nivel superior. 

 

 

 

 

 

 



3 
 

 

3. Tehnologic – Tehnician în turism 
 

 

 

Reprezintă o alegere potrivită pentru elevii iubitori de natură, pasionaţi de călătorie sau 

pentru cei care doresc să lucreze pentru marile lanțuri hoteliere, agenții de turism, tour 

operatori și alte firme cu activitate turistică din țară sau din străinătate. 

În cadrul acestui profil elevii sunt introduși treptat în tot ceea ce înseamnă realitățile cu 

care se confruntă o unitate turistică și se dorește o pregătire cât mai completă atât din 

punct de vedere practic cât și din punct de vedere al pregătirii teoretice. 

Materiile principale studiate la profilul turism sunt: limbile străine (engleză și germană), 

bazele restaurației, servicii hoteliere și calitatea serviciilor hoteliere, organizarea agenției 

de turism, tipologia agențiilor de turism, marketing, produsul turistic etc. Stagiile anuale 

de practică se desfășoară în unități hoteliere și agenții de turism și o parte component a lor 

o reprezintă firma de exercițiu precum și excursiile tematice la care elevii iau parte. 
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4. Ştiinţe ale naturii 

 

 

 

Alegerea cea mai potrivită pentru elevii iubitori de natură, pasionaţi de experienţe şi 

experimente. Limba engleză este studiată la modul intensiv. Biologia, chimia, fizica şi 

geografia se învaţă conform unui program cu număr sporit de ore. Este recomandat 

elevilor care doresc să-şi continue studiile la specializările: medicină umană sau 

veterinară, protecţia mediului, industria alimentară. 
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5. Filologie 
 

 

 

Specializarea, care va funcționa din nou din anul școlar următor, se adresează elevilor 

iubitori de carte, cu orizonturi largi. Principalele materii, predate conform unui program 

cu număr sporit de ore, sunt literatura universală, limbile străine şi comunicarea. Poate fi 

considerată o etapă pregătitoare pentru studiile universitare de filologie, drept sau 

jurnalistică. 
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6. Educaţia profesională 
 

 

 

În anul școlar 2014–2015 în cadrul Colegiului „Csiky Gergely”, în cadrul clasei a a IX-a, 

respectiv a X-a elevii au putut opta pentru specializarea Mecanică auto. În anul școlar 

2015–2016 în cadrul clasei a a IX-a elevii vor putea opta pentru specializarea Lucrător în 

mecanica de motoare / Lucrător hotelier, în şcoală funcţionând de asemenea specializare 

de nivelul doi. Pentru această formă de învăţământ, în limba maghiară, pot opta elevii 

absolvenţi ai clasei a VIII-a. După terminarea clasei a XI-a, absolvând un examen de 

diferenţă, elevii pot trece în clasele de liceu. 

Conform planului-cadru de învăţământ, pregătirea practică a elevilor în primii doi ani se 

desfăşoară în atelierele şcolii, iar în al treilea an la diferite societăţi comerciale, societăţi 

cu care şcoala are relaţii contractuale în acest sens (RO Service, Mercedes Service, 

Renault Service, IMAR-SA, COTTA International, Mobelstar SRL. etc.). Clasele de SP 

constituie parte integrantă a colegiului, de aceea conducerea şcolii, diriginţii şi profesorii 

consideră deosebit de important ca elevii acestor clase să participe activ la viaţa internă a 

instituţiei, la evenimentele acesteia. 
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Examene de specialitate 

Informatică, contabilitate și turism pentru clasele liceale, examenele absolvite oferind 

diplome de specialitate unanim recunoscute. Mecanic auto pentru școala profesională, 

examenele absolvite oferind atestate profesionale unanim recunoscute 

Premii instituite de şcoală pentru elevi 

Premiul „Erdélyi Károly” pentru elevii din clasele liceale, pentru rezultate deosebite 

obţinute în domeniul matematicii, fizicii, chimiei şi informaticii, premiul „Varga József” 

pentru liceenii cu o activitate deosebită în formarea comunităţii, premiul „Bolyai János” 

celui mai bun matematician din clasele V–VIII, premiul „Bolyai Farkas” celui mai bun 

matematician din clasele liceale, premiul Csiky (IX–XII.) pentru deosebită activitate 

publică, premiul „Wieser Tibor” pentru şefii de promoţie, premiul „Szövétnek” celui mai 

bun elev jurnalist, precum şi premiul „Floarea de Mac” oferit de Uniunea Pedagogilor 

Maghiari din România şi premiul „Böszörményi” oferit de ziarul „Nyugati Jelen”. 

Distincţii pentru personalul didactic 

Premiul bienal „Márki Sándor” oferit de Uniunea Pedagogilor Maghiari din Arad şi 

premiul bienal „Floarea de Colţ de Argint”, oferit de Uniunea Pedagogilor Maghiari din 

România. 


