PROIECTE EDUCATIVE

CLUBURI / CERCURI / ANSAMBLURI

•
•

•
•
•

•
•
•
•

Școala ”MAST-TOP”
”Meseria, brățară de aur” (Tradiții culinare și
eleganță în servire) (România, atracție turistică)
Clubul IMPACT ”Economic se implică”
Suntem generația în mișcare
Proiect ERASMUS+ “Nouvel Ordre écologique,
L’Animal et l’Homme dans la culture européenne,
une question de civilisation”
KA2 – parteneriate strategice în domeniul şcolar

PROIECTE PARTENERIAT DE PREVENȚIE
•

•
•

•
•

Inspectoratul de Poliție Cluj - Biroul de Analiză
și Prevenirea Criminalității - Campanii prevenție
delicvență juvenilă, prevenirea criminalității,
siguranța pe internet
Autoritatea de Supraveghere Financiară
- Campanie de informare in vederea conștientizării
asupra oportunităților și riscurilor
Asociația eLiberare
- Realizarea unor activitati de comunicare,
informare, educare, proiecte socio-educative, pe
tema prevenirii traficului de ființe umane
Corpul Profesional al Mediatorilor din Cluj-Napoca
Campania de informare ” Medierea - un instrument
modern și eficient în stingerea litigiilor”
Centrul Regional de Prevenire, Evaluare şi
Consiliere Antidrog Cluj-Napoca - Proiectul ”Tinerii
fără fumuri” și ”Păstreaza-ți echilibrul”
- Campanie de prevenție

•
•

Clubul Impact
Edu Verde
Ansamblul de dansuri populare
“Grai Transilvănean”
Cerc de Handbal / Volei / Baschet / Fotbal
Cerc MaST

CONCURSURI
•
•
•
•
•

Business Plan
Alege! Este dreptul tău!
EcoMat
Datini și obiceiuri de Crăciun pe glob
Revista școlii

FACILITĂŢI
•
•
•
•
•

certificat de competenţă profesională
dezvoltare profesională prin participare la
parteneriate cu şcoli din U.E.
decontarea transportului
educaţie etico-artistică prin cercuri şcolare

Contact: str. Emil Isac nr. 19 Cluj-Napoca
Tel/fax: 0264-592.081; 0264-592.336
e-mail: colegiuleconomic-ipop@yahoo.com
website: www.colegiuleconomic-cluj.ro

OFERTA ŞCOLARĂ

BAZA MATERIALĂ

2018-2019

ÎNVĂŢĂMÂNT LICEAL DE ZI - CLASA A IX-A
Economic
• Tehnician în activităţi economice - 56 Locuri
• Tehnician în achiziţii si contractări - 28 Locuri
ÎNVATAMANT LICEAL SERAL - CLASA A XI-A
Economic
• Tehnician în activităţi de comerţ - 28 Locuri
ÎNVĂŢĂMÂNT PROFESIONAL DE ZI
CLASA A IX-A
Economic
• Comerciant vânzător - 28 Locuri
ÎNVĂŢĂMÂNT POSTLICEAL ANUL I
Economic
• Asistent de gestiune - 30 Locuri
Viitorii antreprenori pot fi inițiaţi în tainele afacerilor prin
FIRMELE DE EXERCIȚIU.
La nivelul claselor a XI-a şi a XII-a elevii noștri au posibilitatea
să se acomodeze cu lumea afacerilor prin firmele de exercițiu
care funcționează în laboratoare special amenajate.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Toată școala este conectată la internet
Cabinete dotate cu videoproiectoare
/ table mimio + smarthboard-uri
Laborator de informatică
Bază de practică pentru turism și
alimentație
Bază de practică pentru comerţ
Două laboratoare pentru firmele
de exercițiu
Bibliotecă școlară
Sală de gimnastică
Teren de sport
Cabinet medical
Cabinet de asistență psihopedagogică
Cabinet pentru mediator școlar
Cantină Restaurant
Internat școlar
Parc

SPECIALIZĂRI ALE
COLEGIULUI ECONOMIC
„IULIAN POP” CLUJ-NAPOCA
•

Tehnician în activităţi economice

•

Tehnician în achiziţii şi contractări

•

Tehnician în activităţi de comerţ

•

Tehnician în hotelărie

•

Tehnician în turism

•

Tehnician în banqueting

•

Tehnician în gastronomie

