Brussel

Mevrouw, Mijnheer,

Betreft : Keuze vervolgopleiding master geneeskunde 2017-2018

Ingesloten vindt u het officiële aanmeldingsformulier voor uw kandidaatstelling voor
de vervolgopleiding .
U dient bijgevoegde documenten vóór de betreffende deadline ingevuld te
bezorgen aan het secretariaat van de faculteit: Chantal.Vermoesen@vub.be

Met achting,

Chantal VERMOESEN,
Administratief Secretaris.

Academiejaar 2017-2018
Kandidaatstelling vervolgopleiding
7-jarig curriculum

Naam : ………………………………………………… Voornaam: …………………………………
Rolnr.: ……………………..
Email: ……………………………………………………………………………

Ik verklaar hiermee dat ik mij officieel aanmeld als kandidaat voor de
vervolgopleiding:
Huisartsopleiding
Ziekenhuisgeneeskunde
Sociale Geneeskunde

Indien u twee opties wil doorgeven voor uw vervolgopleiding, dan kan u
dit aangeven door twee opties aan te kruisen.

Ontvankelijk voor de 1e ronde: terug te bezorgen aan het secretariaat
van de Faculteit GF vóór 1 oktober 2017
Ontvankelijk voor de 2e ronde: terug te bezorgen aan het secretariaat
van de Faculteit GF vóór 20 april 2018

Handtekening van de student(e)

Datum :

Tegen deze beslissing kan binnen een vervaltermijn van 7 kalenderdagen volgens de modaliteiten in
artikel 153 van het Onderwijs- en Examenreglement 2017-2018, intern beroep aangetekend worden
bij de voorzitter van de facultaire beroepscommissie.

Academiejaar 2017-2018
Kandidaatstelling vervolgopleiding binnen ziekenhuisgeneeskunde
Naam : ……………………………………………………Voornaam: ………………………………….
Rolnr.: ……………………..
Email: ……………………………………………………………………………
Ik verklaar hiermee dat ik mij officieel kandidaat stel voor de
vervolgopleiding(en):

Interne geneeskunde (inclusief cardiologie, pneumologie,
geriatrie en gastro-enterologie)
Neurologie
Reumatologie
Heelkunde
Plastische heelkunde
Neurochirurgie
Orthopedie-Traumatologie
Medische oncologie
Gynaecologie-Verloskunde-Fertiliteit
Pediatrie
Dermatologie
K.N.O.
Oogheelkunde
Urologie
Anesthesiologie-reanimatie
Klinische Biologie
MKA
Neurologie
Psychiatrie
Kinderpsychiatrie
Medische beeldvorming
Radiotherapie – Oncologie
Nucleaire geneeskunde
Anatomopathologie
Acute geneeskunde
Urgentiegeneeskunde
Fysische geneeskunde

Ingesloten voegt u ook uw:

- CV
- afschrift van de studieresultaten van de masteropleiding
- motivatiebrief
- indien reeds behaald: diploma arts
- indien van toepassing: erkenning van het buitenlands diploma
- indien geen Nederlandstalig diploma: C1 taalattest

Handtekening van de student(e)

Datum:

Tegen deze beslissing kan binnen een vervaltermijn van 7 kalenderdagen volgens de modaliteiten in
artikel 153 van het Onderwijs- en Examenreglement 2017-2018, intern beroep aangetekend worden
bij de voorzitter van de facultaire beroepscommissie.

