


Лікарі з досвідом роботи за різними
спеціалізаціями (загальна медицина,
фармакологія, стоматологія) при наявності
диплома про вищу медичну освіту, а також за
умови відсутності судимостей.
Випускники медичних ВНЗ без проходження
інтернатури по цій сфері медицини і
стоматології (в такому випадку, після
закінчення етапу апробації необхідно буде
пройти практику і скласти атестаційні іспити
- інтернатуру)

Учасниками програми можуть стати:

Визнання диплома лікаря і
медичної практики в Чехії

Кількість годин навчання: 1036 ак. годин
Тривалість: 10.09. – 31.08.
Досяжний рівень: В2/C1
Вартість: 5600 €



поглиблений інтенсивний курс чеської мови
(1036 ак. годин)
курси підготовки в Інституті післядипломної
освіти Міністерства охорони здоров'я ЧР (два
тижні)
термінологія для складання апробаційного
іспиту
тематичні семінари
індивідуальні консультації
курс підготовки до апробаційного тестування
за своєю спеціальністю

Програма:

Лікарі-стоматологи після закінчення процесу
апробації за чинним законодавством мають
право працювати на території Чехії без
проходження інтернатури і складання
атестаційних іспитів.



Нострифікація диплома - відразу після укладення
договору, оплати авансу
Початок навчання (вересень)
Курси підготовки в Інституті післядипломної освіти
Міністерства охорони здоров'я Чеської Республіки
(лютий)
Іспит з чеської мови за підсумками 1 семестру (на рівень
А2) (грудень)
Початок 2 семестру навчання (січень)
Складання письмового тестування в Міністерстві
охорони здоров'я ЧР (1 етап апробації, квітень-травень)
Іспит з чеської мови за підсумками 2 семестру (на рівень
B2) (квітень - травень)
Початок апробаційної практики (другий етап апробації,
червень-серпень).
Продовження і перекваліфікація візи (червень-серпень)

Графік програми:

Практика за програмою триває 5-6
місяців, як правило, з зарплатою
800-1500 євро на місяць.



пакет послуг
Навчання за програмою
Візовий супровід
Нострифікація
Допомога в підготовці пакету документів для
визнання
Пошук місця для проходження апробаційної
практики
Матеріали для підготовки
Семінари з лікарями, які пройшли процес
апробації та отримали кваліфікацію
Перекваліфікація візи на робочий статус і
отримання посвідки на проживання як фахівця
Консультаційна підтримка протягом всього
процесу апробації



про школу

Rener Education - мовна школа з правом складання
державного іспиту. Школу внесено до держреєстру шкіл
Чеської Республіки, вона відповідає всім міжнародним
стандартам якості.

Ми організовуємо не лише мовні курси, а й проживання,
страхування, дозвілля і підтримку 24/7.

Програма передбачає допомогу в адаптації, розв'язання
всіх організаційних питань, оформлення всіх необхідних
документів.



Школа розташована в місті Чеські Будейовиці 
(чеськ. České Budějovice).

Це невелике, мальовниче місто в історичній 
області Богемія, де зустрічаються річки Влтава і 
Малше.

Одна з переваг навчання тут - нижчі витрати на 
проживання, ніж в Празі. Місто розташоване 
недалеко від Австрії і Німеччини - відмінна 
можливість для подорожей.

розташування



+38 (050) 138-60-80  
+420 777 602 306

info@antra.study

Освітній центр Антра - ваш провідник в успішне персональне майбутнє.
Прямий представник чеської мовної школи Rener Education в Україні.

https://instagram.com/antra_study?igshid=1msxiwzk2qnq7
https://www.facebook.com/antra.tour/
tel:+380501386080
tel:+420777602306
mailto:info@antra.study

