
Colegiul Tehnic "Constantin Brâncuşi" Oradea - Forme de învăţământ

14 clase de la C.T. "Dimitrie Leonida" şi 31 clase de la C.T. "Constantin Brâncuşi"

OFERTA

sem.I sem.II sem.I sem.II sem.I sem.II sem.I sem.II

Nivelul 2

Stagiul de 

pregătire 

practică

sem.I sem.II sem.I sem.II 6 luni

sem.I sem.II sem.I sem.II sem.I sem.II

sem.I sem.II sem.I sem.II

IX 

ciclu superior al liceului -curs de zi -Nivelul 3

XI XII 

Şcoala profesională- 2 ani - curs de zi - Nivelul 2

Şcoala postliceală 

X 

X 

I post II post

X p XI p

Ruta directă 

de calificare           

ZI

ciclu inferior al liceului - curs de zi - Nivelul 1

ciclu inferior al liceului - curs de zi - Nivelul 1

IX 

IX 

A

B

C

Ruta directă 

de calificare           

ZI

D
Şcoala 

postliceală 

Şcoala 

profesională 

curs de zi
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OFERTA

XI XI

sem.I sem.II sem.I sem.II sem.I sem.II sem.I sem.II sem.I sem.II

Nivelul 2

XI Stagiul de 

sem.I sem.II sem.I sem.II sem.I 6 luni

XI p XI p 

sem.I sem.II sem.I sem.II sem.I sem.II sem.I sem.II ?

XII an 

completare
XII am

sem.I sem.II sem.I sem.II sem.I (1) sem.II (2) sem.I (3) sem.II sem.I sem.II sem.I sem.II

XIII am

XII p 

XIV am

 Anul de completare - 3 semestre

ciclu inferior al liceului - curs seral - Nivelul 2 ciclu superior al liceului - curs seral -Nivelul 3

În
 l
ic

h
id

a
re Ruta 

progresivă de 

calificare           

SERAL

IX am X am - Nivelul 1 XI an completare

B
Ruta directă 

de calificare         

SERAL

ciclu inferior al liceului - curs seral  -Nivelul 1

IX X

C
Şcoala 

profesională 

curs seral

Şcoala profesională- x ani - curs seral - Nivelul 2

IX X p 

ciclu superior al liceului - curs seral (frecvenţă redusă) -

IX X XII XIII

Ruta directă 

de calificare         

SERAL

ciclu inferior al liceului - curs seral (frecvenţă redusă) -

A
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