
Învățământul profesional dual din industria ospitalității își redeschide 
porțile. Invitat eș� tu! 

Alege să inovezi prin îmbinarea fundamentului teore�c cu latura prac�că. 
Ghid îți sunt profesori ai Colegiului Tehnic Maria Baiulescu alături de 
profesioniș� ai jucătorilor de top din domeniu turismului brașovean.  

learn to prac�ce

contact: 0040 268 412 854 

Prima oară când am ieşit cu părinţii la un restaurant, agitaţia ospătarilor 

urmăresc acest spectacol. Aşa că în clasa a opta am ales ceea ce am 
considerat o oportunitate: mă pregătesc pentru profesia pe care am 
ales-o mai rapid decât aş face-o într-un liceu obişnuit. Asta îmi place 
cel mai mult, aşa cum îmi plac etapele de practică de la Casa Tudor. 
Am luat lucrurile în serios, iar lumea pare mulţumită de mine. Îmi place 
că destul de des primesc sarcini noi şi am ajuns să intru în contact nu 
numai cu colegii sau cu ospătarii care ne îndrumă, ci şi cu clienţii. Îmi place 
şi cred că am ales bine.

Sabin Cirică, 
elev Cool Academy,  Casa Tudor, Sergiana Grup

De mică admiram uniformele și postura avută de aceia care, 
în opinia mea au norocul să lucreze în industria ospitalității. 
Mă-ntrebam pe atunci care sunt calitățile de care ai nevoie 
pentru a aduce zâmbetul pe buzele clienților dintr-un hotel 
și am ales, m-am înscris la Cool Academy.
Am învățat să apreciez ghidajul oferit de către adevărați 
profesioniști care îmi sunt model în cadrul perioadei de practică 

În completarea informațiilor teoretice acumulate la Colegiul 
Maria Baiulescu, Cool Academy mi-a deschis o poartă de intrare 
catre un hotel premium și un viitor loc de muncă.

Savu Camelia,
elevă Cool Academy, Kronwell Brașov Hotel

Stefano Balasz,

Pasiunea mea este bucătăria. La sfârșitul clasei a VIII-a am ales 
școala de bucătari de la Cool Academy. Este locul în care pasiunea 
se îmbină cu profesionalismul. Sunt bucuros să fac parte dintr-o 
echipă de profesioniști. Vă aștept alături de mine pentru a pune 
bazele unei cariere în acest domeniu!

elev Cool Academy, Hotel Kolping 

something  cool

C
u un pas uriaș mai aproape de jobul dorit! Alege să ai răspunsul pregătit dedicat 
celor mai importante întrebări din cadrul unui interviu de angajare la absolvirea 
Colegiului Tehnic Maria Baiulescu - domeniu turism.

Ce știi să faci? De ce ești persoana potrivită pentru această poziție? 
Ce aptitudini ai dobândit pe băncile școlii?

În cazul TĂU întrebarea se ex�nde și acoperă un cadru vast. Pregă�rea nu se rezumă 
strict la aria teore�că pe care o asimilezi cu suportul profesorilor dedicați în cadrul 
orelor de clasă ale Colegiului Maria Baiulescu. 

Te prezinți la interviu cu un bagaj enorm reprezentat prin ap�tudinile profesionale 
dedicate celor 3 calificări promovate și avizate de către Ministerul Educației și Cercetării
pe marginea sutelor de ore de prac�că din �mpul celor 3 ani de formare. Iar experiența 
profesională este calitatea cea mai apreciată de către companii.

bucătari

ospătari
lucrător
hotelier

ce este învățământul dual?

parteneri de practică

parteneri strategici

Procesul de educație și formare într-o instituție 
de învățământ este combinată cu formarea la
locul de muncă în cadrul companiilor încă din

potențiali angajatori.

+ este structurat și organizat la iniția�va 
operatorilor economici interesați, în calitate 
de potențiali angajatori și parteneri de 
prac�că;

+ companiile asigură pregă�rea prac�că a 
elevilor și o bursă la nivelul celei acordate 
din fonduri publice totalizând un minim de 
400 lei/lună;

+ creșterea relevanței și calității formării 
profesionale, prin asigurarea accesului 
elevilor la resurse tehnologice;

+ dobândirea unei experiențe �mpurii în 
relație cu un potențial loc de muncă, agenții 

absolvenților;

+ creșterea mo�vației �nerilor pentru 
muncă și a interesului pentru învățare în 
școală și la un potențial loc de muncă;

procesul de selecţie a elevilor deciși să 
exceleze în cariera din industria turismului.

APLICĂ PENTRU UNA 
DINTRE CELE 3 CLASE 
ȘI CREIONEAZĂ-ȚI
VIITORUL! 

COLEGIUL TEHNIC 
MARIA BAIULESCU

 
 

 

 

Brașov, str. Castelului 
nr 2, 500 014
0040 268 412 854
www.colegiulbaiulescu.ro

PROCEDURA DE ADMITERE - ETAPA I:

Hotel Kolping Brașov
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    Inscrierea elevilor

Nr. 2

                  15  -  16   iulie 2021   -   Susținerea 

                 05 iulie -  14 iulie 2021     - 
Baiulescu” pe strada Castelului, 

la Colegiul Tehnic “Maria 

ediția 2021 - 2022

probei de preselecție                                
                  20    iulie 202   -    A fișarea rezultatelor 
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