
Tehnician în alimentări cu căldură, gaze și ventilație

Domeniu de aplicare. Pregătirea multidemensională a

specialiştilor în domeniul alimentărilor cu căldură, gaze și ventilație le

permite absolvenților să-și pună în aplicare competențele și abilitățile în

proiectarea, instalarea și deservirea rețelelor termice, gaz, precum și

diverse sisteme de ventilație fără de care viața contemporană ar deveni

dificilă și lipsită de orice confort și satisfacție.

Specialitatea dată vă oferă posibilitatea de-a vă crea un viitor

prosper cu propriile mâini, familiarizându-vă cu cunoștințe esențiale din

domeniul hidraulicii, termodinamicii, schimbului de căldură, încălzire,

ventilație, alimentare cu gaz și aer condiționat și multe altele; științe care

stau la baza progresului tehnic al întregii omeniri.



Instruirea: Instruirea teoretică se petrece în auditoriile de specialitate, care sunt

dotate cu instalații, echipamente și postere. Profesorii au un grad înalt de

pregătire teoretic și practic. Instruirea practică a elevilor reprezintă o parte

componentă a procesului educaţional şi are ca scop aprofundarea cunoştinţelor

teoretice şi a formării deprinderilor practice în pregătirea de specialitate şi se

realizează la lecţiile practice, seminare, lucrări de laborator, stagii de practică.

“Stagiile de practică sunt obligatorii şi au menirea de a îmbina sfera educaţională

şi cea profesională.” Singurul sistem viabil de educaţie este cel dual, în care teoria

se combină armonios, profund şi firesc cu practica. Teoria şi practica se

intercondiţionează, poţi să practici dacă ai învăţat şi practicând ai şansa să înveţi.



Activități extracurriculare

Elevii de la specialitatea ACGV desfășoară diferite activități cum ar fi: vizitarea

întreprinderilor și organizațiilor de profil, desfășurarea lecțiilor deschise cu participarea

reprezentanților de întreprinderi, organizarea concursurilor și concertelor cu diferite

tematici.



Cazarea în căminele instituției

Căminele dispun la fiecare etaj de bucătării, sufragerii și camere de uscat

hainele. Veceurile și băile sunt conectate la apă potabilă și apă caldă. Camerele

de locuit sunt cu reparație, mobilate, parchet laminat, ferestre termopan cu

încălzire autonomă .


