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Номер: 2180

Формуляр: PQ Notification - Doctors

Версия: 1

Уведомление

Професия: Лекар

Резюме на уведомлението

Уведомяваща държава Белгия
Удостоверения за професионална

квалификация
(nl) text
(fr) text
(de) text

Неофициален превод на
английски на удостоверенията

Орган, издаващ удостоверенията (nl) text
(fr) text
(de) text

Неофициален превод на
английски на името на органа

Референтна дата 10/11/2014

Вид уведомление А. Ново звание / удостоверение / свидетелство / програма за обучение

Точен вид уведомление A2. Ново професионално звание (включително удостоверение, обучение и свидетелство, ако
има такива)

Вид лекар Основно обучение
Свидетелство, придружаващо

удостоверението за
квалификации

Позоваване на законодателството
Публикувани ли са

нотифицираните национални
разпоредби в интернет?

Да

Интернет връзка http://ec.europa.eu/imi-net
Допълнителна информация

относно националните
разпоредби (включително

допълнителни интернет връзки,
ако има такива)

Изисквания към обучението

Референтна академична година 2001/2002
Обща продължителност на

обучението в години 5.0

Общ брой кредити по ECTS

Общ брой часове на обучение 1000.0
Продължителност на

теоретичното обучение (в часове
на обучение)

500.0

Продължителност на клиничното
обучение (в часове на обучение) 500.0

Разрешава ли се задочно
обучение? Не
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Знания и умения
Информация за придобитите знания и умения се изисква само за лекари с базово образование
и само ако уведомленията се отнасят до ново звание / удостоверение / свидетелство /
програма за обучение.

Позоваване на съответните
национални разпоредби относно

придобитите знания и умения
Моля, обяснете как се гарантира, че специалистът придобива знанията и уменията, изброени в
член 24, параграф 3 от Директива 2005/36/ЕО.

Достатъчно познаване на науките,
на които се основава медицината,

и добро разбиране на научните
методи

(en) text

Достатъчно разбиране на
структурата, функциите и

поведението на здравите и
болните индивиди, както и

връзката между здравословното
състоянието на човека и неговата

физическа и социална среда

(en) text

Достатъчни познания по
клиничните дисциплини и

практика, които му позволяват да
си състави цялостен поглед върху

психическите и физическите
заболявания, върху медицината

от гледна точка на
профилактиката, диагностиката и

лечението и върху
възпроизводството при човека

(en) text

Достатъчен клиничен опит при
работа в болници под подходящ

надзор

(en) text

Информация за управлението

Формуляр PQ Notification - Doctors

Вид управление Notification Driven

Номер 2180

Статус Проект

Версия 1

Последна актуализация 11/11/2014 11:17

Орган инициатор

Име на органа TEST AUTHORITY - BE
TEST AUTHORITY - BE
TEST AUTHORITY - BE

Неофициално име на органа TEST AUTHORITY - BE

Държава Белгия

Адрес Rue Joseph 11
1000  Bruxelles

Телефон +32 00 00 00 00

Факс

Електронен адрес mail@BEtest1.eu
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