HONGRIA

Universitat de Debrecen
PAÍS

Hongria

UNIVERSITAT

Universitat de Debrecen

LOCALITZACIÓ

Debrecen, Hongria.

IDIOMA

Anglès.

FORMA D'ACCÉS

Prova d’admissió.
Els estudiants de 2n de Batxillerat que vulguin accedir a aquesta
Universitat, hauran de realitzar una prova d'accés en les
matèries de biologia, química i física. A més, també hauran de
passar per una entrevista.
En el cas d'haver realitzat un batxillerat Internacional o haver
cursat estudis universitaris de la branca científica‐sanitària,
podràs sol∙licitar l’admissió sense haver de realitzar aquest
examen d'accés (previ estudi de la candidatura i acceptació per
part de la Universitat de que no cal realitzar la prova d'accés).

OFERTA
ACADÈMICA

Medicina, Curs preparatori en Medicina, Odontologia, Farmàcia,
Fisioteràpia i Salut Pública.
El programa de Medicina de la Universitat de Debrecen et
formarà com a professional de la Medicina i t'assegurarà una
carrera professional dilatada i amb èxit. Les classes s'inicien a
principis de setembre i tenen una durada de 6 anys (10
semestres + 1 any de pràctiques).
La Universitat ofereix la possibilitat de realitzar un curs
preparatori en Medicina (Pre‐Medical Course). Aquest curs té
un any de durada en les matèries de biologia, química, física i
anglès, i et prepararà per a poder accedir a la carrera i superar
les proves d’accés de qualsevol facultat. Participant en aquest
curs, la Universitat et garanteix l’admissió a la Facultat de
Medicina.
La Universitat també ofereix un Màster en Ciències de la Salut
Pública de 2 o 3 semestres de durada.

RECONEIXEMENT
D'ESTUDIS

Adaptació al Procés de Bolonya i utilització del Sistema Europeu
de Crèdits de Transferència (ECTS). Aquesta Universitat està
acreditada per la Organització Mundial de la Salut i el
Departament d'Educació d'EE.UU.

COST

Consultar amb la Universitat.

Universitat de Semmelweis
PAÍS

Hongria

UNIVERSITAT

Universitat Semmelweis de Budapest

LOCALITZACIÓ
IDIOMA

Budapest, Hongria.
Semmelweis va ser la primera universitat d'Hongria que va oferir
la carrera de Medicina en alemany el 1983, i el 1987 va iniciar el
seu programa internacional en anglès. Actualment, la facultat
ofereix el seu programa de Medicina (Medical Doctor) en 3
idiomes: hongarès, anglès i alemany.

FORMA D'ACCÉS

La Universitat de Semmelweis busca candidats amb motivació i
coneixements sòlids en biologia i química, i alhora amb un bon
domini de l'anglès. Per això, realitzen uns exàmens d'accés que
es celebren en vàries convocatòries. La primera convocatòria es
realitza a principis d'any, finalitzant el període de sol∙licitud al
juny. Les classes comencen al mes de setembre.

OFERTA
ACADÈMICA

Medicina, Odontologia, Farmàcia, Fisioteràpia, Infermeria,
Matrona.
La facultat de Medicina proveeix una educació estàndard
totalment en línia amb altres universitats mèdiques europees. A
banda de les seves activitats formatives, la facultat està
compromesa en oferir el més alt nivell d'atenció a la salut i la
progressiva realització de la investigació científica avançada, tant
a les seves aules com als departaments clínics.
La carrera consta de 12 semestres, els quals suposen unes 6.000
hores de formació dividides en dues parts. La primera part
consisteix en un període de 2 anys d'estudi pre‐clínic de les
ciències bàsiques, i la segona part de (4 anys) està enfocada als
estudis clínics. Les pràctiques internes realitzades a clíniques
universitàries o hospitals es porten a terme durant els 2 últims
semestres.
Un cop finalitzat el programa de 6 anys, els estudiants han de
defensar la seva tesis escrita, i fer un examen final escrit i oral
davant d'un tribunal examinador. En el moment en que s'han
superat satisfactòriament tots els exàmens, els estudiants reben
el títol M.D. (Medical Doctor).

RECONEIXEMENT
D'ESTUDIS

El grau de Medicina de la Facultat de Semmelweis està a la llista
de la OMS i també està reconegut per tots els països membre de
la UE. El programa té una durada de 6 anys (dos anys d'estudi
general de Medicina, tres anys d'estudi clínic i un any rotatori
interdisciplinari).

COST

Consultar amb la Universitat.

Universitat de Szeged
PAÍS

Hongria

UNIVERSITAT

Universitat de Szeged

LOCALITZACIÓ

Szeged, Hongria.

IDIOMA

Anglès.

FORMA D'ACCÉS

Els candidats a l’accés a la Facultat de Medicina han de superar
un examen de biologia, química i anglès.
Els alumnes que han fet batxillerat sanitari i tenen un nivell mig
d'anglès, poden superar‐les habitualment sense gaire dificultat.

OFERTA
ACADÈMICA

Medicina, Farmàcia, Odontologia.
La Facultat de Medicina de Szeged pertany al centre mèdic i
farmacèutic de la Universitat Albert Szent‐ Györgyi. El programa
d'estudis de la carrera de Medicina està reconegut per la OMS, i
en la UE no s'exigeix cap examen addicional.
El programa de la carrera de Medicina finalitza amb el grau de
Doctor en Medicina. Té una durada de sis anys dividits en dos
cursos de medicina general, tres cursos d'estudis clínics i un
últim any rotatori d'hospital. Els programes d'estudis
internacionals van començar el 1984 i des de llavors milers
d'estudiants de més de 50 països han cursat la carrera de
Medicina a la Universitat de Szeged.
Consultar amb la Universitat.

COST

Universitat de Pécs
PAÍS
UNIVERSITAT

Hongria
Universitat de Pécs

LOCALITZACIÓ

Pécs, Hongria.

IDIOMA

Des de 1985, estudiants de tot el món s'han graduat al
programa en anglès, gaudint així de reconeixement i prestigi. En
resposta a la gran demanda, la Facultat va iniciar en 2005 un
programa en alemany, al que s'hi va sumar un programa
d'Odontologia en anglès. Des de 2006, el programa
d'Odontologia també s'ofereix en alemany.
Tots els materials d'estudi, les classes i els exàmens seran en
anglès. La Universitat indica que només serà necessari adquirir
un mínim nivell d'hongarès per a realitzar les pràctiques
hospitalàries en els cursos superiors, motiu pel qual, els
alumnes reben classes d'aquest idioma una hora a la setmana
(assignatura optativa). Tot i això, el nivell d'hongarès que
adquireixi l'alumne no condicionarà en cap cas la finalització
dels estudis.

FORMA D'ACCÉS

Els candidats a la carrera de Medicina han de superar unes
proves d’accés de biologia, química i anglès.

OFERTA
ACADÈMICA

El programa de la carrera de Medicina, finalitza amb el títol de
Doctor en Medicina i té una durada de sis anys. Els dos primers
anys consisteixen en l'estudi general de la Medicina, els tres
següents són estudis clínics, i l'últim any correspon a un curs
rotatori interdisciplinari.

RECONEIXEMENT
D'ESTUDIS

Els estudiants que es graduen reben un diploma de Doctor en
Medicina (MD), que els dóna dret a entrar a la professió
mèdica. Com a reconeixement al seu alt nivell, la formació
mèdica d'aquesta Universitat ha estat acreditada per diversos
països estrangers, Estats Units inclosos.
Reconeixement internacional dels programes en anglès i el Grau
de Medicina:
‐ Els estats membres de la Unió Europea reconeixen els
diplomes atorgats a Hongria.
‐ Els diplomes expedits per la Facultat de Medicina de la
Universitat de Pécs permeten exercir la medicina al Regne Unit
(http://www.gmc‐uk.org/index.asp; http://www.gmc‐uk.org/).
‐ El Centre de Ciències de la Salut de la Universitat de Pécs es
troba a la llista realitzada per la Direcció Internacional
d'Educació Mèdica (http://imed.ecfmg.org/).
‐ Als Estats Units, la Comissió Educativa per a Graduats en

COST

Medicina Internacional i els seus membres defineixen als
graduats en Medicina internacionals com a metges que han
rebut el seu Grau de Medicina General o la seva qualificació en
una facultat de Medicina fora dels Estats Units i Canadà. Per a
poder obtenir la certificació de la ECFMG, la Facultat de
Medicina del graduat en Medicina ha d'estar inclosa a la llista
realitzada per la Direcció Internacional d'Educació Mèdica
(IMED). Els graduats en Medicina internacionals han de complir
amb uns requisits mèdics i unes credencials de formació per a
rebre
una
certificació
de
la
ECFMG
(http://www.ecfmg.org/index.html).
‐ El programa en anglès de la Facultat de Medicina de la
Universitat de Pécs i la pròpia Facultat de Medicina estan
reconeguts per la Junta Mèdica de Califòrnia.
‐ Un graduat en Medicina internacional pot presentar‐se als
exàmens del Consell Mèdic de Canadà, si el seu Diploma de
Medicina és expedit per una facultat de la llista de facultats de
Medicina realitzada per la Direcció Internacional d'Educació
Mèdica (IMED) (http://imed.ecfmg.org/).
‐ Es pot trobar informació detallada sobre les polítiques i
procediments dels diferents països pel reconeixement de títols
estrangers a la següent pàgina web: http://www.enic‐naric.net/
Consultar amb la Universitat.

