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Meddelelse

Erhverv: Læge

Oversigt over meddelelsen

Meddelende land Belgien

Uddannelsesbevis (nl) text
(fr) text
(de) text

Uofficiel engelsk oversættelse af
beviset

Udstedende organ (nl) text
(fr) text
(de) text

Uofficiel engelsk oversættelse af
organets navn
Referencedato 10/11/2014

Meddelelsestype A. Ny titel/nyt bevis/nyt certifikat/nyt uddannelsesprogram

Nøjagtig meddelelsestype A2. Ny titel (herunder bevis, uddannelse og attest, hvis relevant)

Type læge Grunduddannelse
Certifikat, der ledsager

uddannelsesbeviset

Retsgrundlag
Er de meddelte nationale

bestemmelser offentliggjort på
internettet?

Ja

Link: http://ec.europa.eu/imi-net
Yderligere oplysninger om nationale
bestemmelser (herunder eventuelt

yderligere links)

Uddannelseskrav

Akademisk referenceår 2001/2002

Uddannelsens samlede varighed i år 5.0

Samlet antal ECTS-point

Samlet antal uddannelsestimer 1000.0
Varighed af teoretisk uddannelse (i

antal uddannelsestimer) 500.0

Varighed af klinisk uddannelse (i
antal uddannelsestimer) 500.0

Er deltidsuddannelse tilladt? Nej
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Kundskaber og færdigheder
Oplysninger om de erhvervede kundskaber og færdigheder kræves kun for læger på
grunduddannelsesniveau, og kun hvis meddelelsen vedrører en ny titel eller et nyt
bevis/certifikat/uddannelsesprogram.

Henvisning til de relevante nationale
bestemmelser vedrørende de
erhvervede kompetencer og

færdigheder
Forklar, hvordan det sikres, at den pågældende har erhvervet de kundskaber og færdigheder, der er
omhandlet i artikel 24, stk. 3, i direktiv 2005/36/EF.

Fyldestgørende kendskab til de
videnskaber, som

tandlægevirksomhed bygger på,
samt en god forståelse af

videnskabelig metode

(en) text

Tilstrækkeligt kendskab til raske og
syge menneskers anatomi,

funktioner og adfærd, samt til
sammenhængen mellem

menneskets sundhedstilstand og
dets fysiske og sociale miljø

(en) text

Fyldestgørende kendskab til kliniske
discipliner og behandlinger, som

giver den pågældende et
sammenhængende billede af de

mentale og fysiske sygdomme, af
lægegerningen set ud fra den

profylaktiske, den diagnostiske og
den terapeutiske synsvinkel, og af

den menneskelige forplantning

(en) text

Passende klinisk erfaring på
sygehuse under passende tilsyn (en) text

Forvaltningsoplysninger

Formular PQ Notification - Doctors

Forvaltningstype Notification Driven

Nummer 2180

Status Udkast

Version 1

Seneste opdatering 11/11/2014 11:17

Initiativtagende myndighed

Myndighedens navn TEST AUTHORITY - BE
TEST AUTHORITY - BE
TEST AUTHORITY - BE

Myndighedens uformelle titel TEST AUTHORITY - BE

Land Belgien

Adresse Rue Joseph 11
1000  Bruxelles

Telefonnummer +32 00 00 00 00

Faxnummer

E-mailadresse mail@BEtest1.eu
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