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Χώρα κοινοποίησης Βέλγιο

Τίτλος εκπαίδευσης (nl) text
(fr) text
(de) text

Ανεπίσημη αγγλική μετάφραση του
τίτλου

Οργανισμός έκδοσης του τίτλου (nl) text
(fr) text
(de) text

Ανεπίσημη αγγλική μετάφραση της
ονομασίας του οργανισμού

Ημερομηνία αναφοράς 10/11/2014

Είδος κοινοποίησης Α. Νέος τίτλος/ αποδεικτικό/ πιστοποιητικό/ πρόγραμμα κατάρτισης

Ακριβές είδος κοινοποίησης A1. Νέος τίτλος εκπαίδευσης (περιλαμβάνει την κατάρτιση)

Είδος οδοντιάτρου Βασική κατάρτιση
Πιστοποιητικό συνημμένο στον

τίτλο

Νομικό κείμενο αναφοράς
Οι κοινοποιηθείσες εθνικές

διατάξεις έχουν δημοσιευτεί στο
διαδίκτυο;

Ναι

Σύνδεσμος στο διαδίκτυο http://ec.europa.eu/imi-net
Πρόσθετες πληροφορίες για τις

εθνικές διατάξεις (και περαιτέρω
σύνδεσμοι στο διαδίκτυο αν

υπάρχουν)

Απαιτήσεις κατάρτισης

Αναφορά ακαδημαϊκού έτους 2001/2002
Συνολική διάρκεια κατάρτισης σε

χρόνια 5.0

Συνολικός αριθμός πιστωτικών
μονάδων του συστήματος ECTS

Συνολικός αριθμός ωρών
κατάρτισης 1000.0

Διάρκεια θεωρητικής κατάρτισης
(σε ώρες κατάρτισης) 500.0

Διάρκεια κλινικής κατάρτισης (σε
ώρες κατάρτισης) 500.0

Επιτρέπεται η κατάρτιση με μερική
φοίτηση; Ναι

Όροι κατάρτισης με μερική φοίτηση (en) text
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Λεπτομερή στοιχεία του προγράμματος κατάρτισης
Πληροφορίες για το πρόγραμμα κατάρτισης απαιτούνται μόνο για οδοντιάτρους βασικής κατάρτισης
και μόνο εάν οι κοινοποιήσεις αφορούν νέο τίτλο/ αποδεικτικό/ πιστοποιητικό/ πρόγραμμα
κατάρτισης.

Παραπομπή στις σχετικές εθνικές
διατάξεις  για το πρόγραμμα

κατάρτισης
Δώστε συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικά με τα θέματα που απαριθμούνται στο σημείο 5.3.1.
του παραρτήματος V της οδηγίας 2005/36/.

Η κατάρτιση περιλαμβάνει κάθε
επιμέρους θέμα που αναφέρεται στο

παράρτημα σχετικά με τα βασικά
γνωστικά αντικείμενα;

Ναι

Η κατάρτιση περιλαμβάνει κάθε
επιμέρους θέμα που αναφέρεται στο

παράρτημα σχετικά με τα
ιατροβιολογικά μαθήματα και

γενικά ιατρικά μαθήματα;

Ναι

Η κατάρτιση περιλαμβάνει κάθε
επιμέρους θέμα που αναφέρεται στο
παράρτημα σχετικά με τα γνωστικά
αντικείμενα που συνδέονται άμεσα

με την οδοντιατρική;

Ναι

Γνώσεις και δεξιότητες
Πληροφορίες για τις γνώσεις και τις δεξιότητες που έχουν αποκτηθεί απαιτούνται μόνο για
οδοντιάτρους βασικής κατάρτισης και μόνο εάν οι κοινοποιήσεις αφορούν νέο τίτλο/ αποδεικτικό/
πιστοποιητικό/ πρόγραμμα κατάρτισης.
Εξηγήστε πώς διασφαλίζεται ότι ο επαγγελματίας αποκτά τις γνώσεις και τις δεξιότητες που
απαριθμούνται στο άρθρο 34 παράγραφος 3 της οδηγίας 2005/36/EΚ.

Προσήκουσες γνώσεις των
επιστημών επί των οποίων βασίζεται

η οδοντιατρική καθώς και επαρκής
κατανόηση των επιστημονικών

μεθόδων.

(en) text

Προσήκουσες γνώσεις της
διάρθρωσης, φυσιολογίας και

συμπεριφοράς υγιών και ασθενών,
καθώς και της επιρροής του φυσικού
και κοινωνικού περιβάλλοντος στην

υγεία του ανθρώπου,

(en) text

Προσήκουσα γνώση της διάρθρωσης
και της λειτουργίας των οδόντων,

του στόματος, των σιαγόνων και
των γύρω ιστών, ασθενών και υγιών
καθώς και της σχέσης αυτών με τη

γενική υγεία και τη φυσική και
κοινωνική καλή κατάσταση του

ασθενούς.

(en) text

Προσήκουσες γνώσεις των κλινικών
πρακτικών και μεθόδων που να

παρέχουν συνεκτική εικόνα των
ανωμαλιών, βλαβών και ασθενειών

των οδόντων, του στόματος, των
σιαγόνων και των γύρω ιστών, υπό

το πρίσμα της προληπτικής,
διαγνωστικής και θεραπευτικής

οδοντολογίας.

(en) text

Προσήκουσα κλινική εμπειρία υπό
κατάλληλη εποπτεία. (en) text

Αναγκαία προσόντα για όλες τις
προληπτικές, διαγνωστικές και

θεραπευτικές δραστηριότητες των
ανωμαλιών και ασθενειών των

οδόντων, του στόματος, των
σιαγόνων και των γύρω ιστών.

(en) text

Πληροφορίες διαχείρισης
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Αρχή εκκίνησης

Ονομασία αρχής TEST AUTHORITY - BE
TEST AUTHORITY - BE
TEST AUTHORITY - BE

Ανεπίσημη ονομασία της αρχής TEST AUTHORITY - BE

Χώρα Βέλγιο

Διεύθυνση Rue Joseph 11
1000  Bruxelles

Τηλέφωνο +32 00 00 00 00

Φαξ

Ηλεκτρονική διεύθυνση mail@BEtest1.eu
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