BULGÀRIA

Medical University Varna
PAÍS

Bulgària

UNIVERSITAT

Medical University Varna

LOCALITZACIÓ

Varna, Bulgària.

IDIOMA

Anglès.

FORMA D'ACCÉS

L'accés a la Universitat Mèdica de Varna Prof. Dr. Paraskev
Stoyanov es duu a terme a través d'una senzilla prova
d'anglès, la qual es pot superar amb facilitat amb un nivell de
batxillerat.

OFERTA ACADÈMICA

Medicina, Odontologia.
Des de l'any 2004, el programa de Medicina es fa en anglès
per a estudiants internacionals. Des de llavors, molts
estudiants internacionals s'han graduat com a doctors en
aquesta Universitat. La durada dels estudis són 6 anys, en els
que es realitzen un total de 360 crèdits ECTS. La Universitat
de Varna compta amb una llarga tradició en la formació
mèdica.

RECONEIXEMENT
D'ESTUDIS

Implementació del Procés de Bolonya i utilització del Sistema
Europeu de Crèdits de Transferència (ECTS).
La universitat participa en nombrosos programes de
col∙laboració internacional.

COST

La durada dels estudis de medicina és de 6 anys i la matrícula
és de 8.000 euros/any (confirmar amb la Universitat).

Pleven Medical University
PAÍS

Bulgària

UNIVERSITAT

Pleven Medical University

LOCALITZACIÓ

Pleven, Bulgària.

IDIOMA

Anglès.

FORMA D'ACCÉS

Sense prova d'accés.
L'accés a la Facultat de Medicina de la Universitat de Pleven
es duu a terme a través de l'aportació de documentació, la
qual serà avaluada per la junta jurídica de la Universitat.
Aquesta facultat compta amb una llarga experiència oferint el
programa de Medicina en anglès per a estudiants
internacionals.

OFERTA ACADÈMICA

Medicina i Infermeria.
El programa de Medicina de Pleven ha estat dissenyat
utilitzant els paràmetres del Problem‐Based Learning. Aquest
sistema d'ensenyament es basa en la resolució de casos
clínics reals, pel que l'aprenentatge de la Medicina és molt
més dinàmic i proper a la realitat. El programa té una durada
de 6 anys, i les classes s'inicien a mitjans de febrer.

RECONEIXEMENT
D'ESTUDIS

Els títols expedits per la Universitat Mèdica de Pleven estan
integrats dins del Procés de Bolonya i compleixen amb totes
les directives de la UE en matèria d'educació superior. El títol
està reconegut a la UE, EE. UU., i en molts altres països.

Medical University of Sofia
PAÍS

Bulgària

UNIVERSITAT

Medical University of Sofia

LOCALITZACIÓ

Sofia, Bulgària.

COST

La durada dels estudis de medicina és de 6 anys i la
matrícula és de 8.000 euros/any.

