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Versiune: 1
Notificare
Profesie: Medic

Rezumatul notificării
Țara care formulează notificarea
Titlul oficial de calificare
Traducerea neoficială în limba
engleză a titlului
Organismul care a eliberat titlul de
calificare

Belgia
(nl) text
(fr) text
(de) text
(nl) text
(fr) text
(de) text

Traducerea neoficială în limba
engleză a denumirii organismului
Data de referință
Tipul de notificare
Tipul exact de notificare
Tipul de medic

10/11/2014
A. Titlu/Dovadă/Certificat/Program de formare nou(ă)
A2. Un nou titlu profesional (include dovezi, formarea și certificatul, dacă este cazul)
Pregătirea de bază

Certificatul care însoțește titlul de
calificare

Referință juridică
Dispozițiile naționale notificate sunt
publicate pe internet?
Adresă internet:

Da
http://ec.europa.eu/imi-net

Informații suplimentare despre
dispozițiile naționale (inclusiv linkuri
suplimentare, dacă sunt disponibile)

Cerințe de formare
Anul universitar de referință
Durata totală a formării, în ani

2001/2002
5.0

Numărul total de credite ECTS
Numărul total de ore de formare
Durata instruirii teoretice (în ore de
formare)
Durata instruirii clinice (în ore de
formare)
Este permisă formarea cu frecvență
parțială?

TEST AUTHORITY - BE User 1 BE

1000.0
500.0
500.0
Nu

TEST
AUTHORITY BE

1

18/11/2014 1.23 PM

Cunoștințe și competențe
Informațiile despre cunoștințele și abilitățile dobândite sunt necesare numai pentru medicii cu
formare de bază și numai dacă notificarea se referă la titluri/dovezi/certificate/programe de formare
noi.
Trimitere la prevederile naționale
relevante privind cunoștințele și
competențele dobândite
Vă rugăm să explicați modul în care se garantează că profesionistul obține cunoștințele și
competențele menționate la articolul 24 alineatul (3) din Directiva 2005/36/CE.
Cunoștințe corespunzătoare despre
științele pe care se bazează
medicina și o bună înțelegere a
metodelor științifice
O înțelegere suficientă a structurii,
funcțiilor fiziologice și
comportamentului persoanelor
sănătoase și bolnave, precum și a
relațiilor existente între starea de
sănătate și mediul fizic și social al
ființei umane
Cunoștințe corespunzătoare despre
disciplinele și practicile clinice care îi
oferă o imagine coerentă asupra
afecțiunilor mintale și fizice și asupra
medicinii din perspectiva profilaxiei,
diagnosticului, terapiei și
reproducerii umane
Experiență clinică utilă în spitale sub
supraveghere corespunzătoare

(en) text

(en) text

(en) text

(en) text

Informații privind gestionarea
Formular
Tip de gestionare
Număr
Statut
Versiune
Ultima actualizare

PQ Notification - Doctors
Notification Driven
2180
Ciornă
1
11/11/2014 11:17

Autoritatea inițiatoare
Denumirea autorității
Denumirea neoficială a autorității
Ţară

TEST AUTHORITY - BE
TEST AUTHORITY - BE
TEST AUTHORITY - BE
TEST AUTHORITY - BE
Belgia

Adresă

Rue Joseph 11
1000 Bruxelles

Telefon

+32 00 00 00 00

Fax
E-mail
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mail@BEtest1.eu
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