ДО УВАГИ ВІДВІДУВАЧІВ
СЕКТОРУ СПЕЦІАЛІЗАЦІЇ ТА СТАЖУВАННЯ!
Шановні лікарі та провізори!
З навчальним календарним планом циклів
стажування на 2018 рік Ви можете ознайомитися:

спеціалізації

та

• на інформаційному стенді у холі центрального входу в НМАПО
імені П. Л. Шупика (Академії) праворуч;
• отримати інформацію зателефонувавши в довідкову службу
Академії тел. (044) 205 49 46;
• на офіційному сайті Академії після 15 жовтня 2018 р.
Путівки на цикли спеціалізації та стажування на 2018 р. за кошти
слухачів чи організацій будуть реалізовуватися з 20 листопада 2017 р. (за
адресою: м. Київ, вул. Дорогожицька, 9, І поверх, каб. 12) з понеділка по
четвер з 14.00 до 17.00.
Перелік документів необхідних для навчання на циклах
спеціалізації та стажування в Академії на умовах платних освітніх послуг
• заява (зразок див. нижче);
• копія диплому;
• копія діючого сертифікату лікаря-спеціаліста (для циклу спеціалізації);
• копія сертифікату лікаря-спеціаліста чи посвідчення про
кваліфікаційну категорію лікаря-спеціаліста за тією спеціальністю,
яку маєте бажання поновити (для циклу стажування);
• копія трудової книжки;
• паспорт оригінал;
• договір чи довідку з ВНЗ або закладу післядипломної освіти про
навчання в інтернатурі за контрактом (для тих, хто закінчив
інтернатуру в 2015-2017 рр. за рахунок фізичних чи юридичних осіб);
• фото 3х4 – 1 шт.
• кошти на оплату навчання;
Всі копії мають бути завірені відділом кадрів організації в якій працюєте.

Лікарі і провізори, які закінчували інтернатуру за державним
замовленням (бюджет) у 2015-2017 рр., перш ніж змінити спеціальність,
зобов’язані відпрацювання за отриманою в інтернатурі спеціальністю
протягом 3-х років або мати направлення МОЗ України на роботу за
іншою спеціальністю чи дозвіл МОЗ України на зміну спеціальності
(надати копії дозволів МОЗ України).
Клопотання з проханням виділити бюджетну путівку надсилати чи
подавати в канцелярію Академії (за адресою: м. Київ, вул. Дорогожицька, 9,
04112, І поверх, каб. 23) для реєстрації. У клопотанні обов’язково вказати
наступні дані лікаря чи провізора: назва циклу (спеціалізація/стажування
за спеціальністю « … »); термін проведення циклу; прізвище, ім’я, по
батькові (повністю), посада, стаж роботи.
Інформацію про виділені бюджетні путівки за поданими
клопотаннями можна дізнатися після 20 листопада 2017 р. за телефоном
(044) 205 48 26 (сектор спеціалізації та стажування) з понеділка по четвер
з 10.00 до 12.00.

