Informacion për studentët
Së pari, ju falënderoj për interesin e treguar në rrugët tona të trajnimit pasuniversitar.

Ne bashkangjitim informacionin e nevojshëm në mënyrë që të përfundojmë me sukses regjistrimin për
'Diplomë Specializimi në Kirurgji, Rigjenerim në Implantologji Orale' (botimi 2021-2022) me qendër në
Vlorë, e cila do të jepet nga PGO-Università Cattolica San Antonio (UCAM) të Murcia - Spanjë .

Programi i trajnimit, i udhëhequr nga Dr. Pietro Rutigliani, do të fillojë në Shkurt 2021 dhe aktualisht jemi
në periudhën e regjistrimit, e cila është e hapur për të gjitha palët e interesuara.

Për më tepër, ju informojmë se Titulli Universitar në modalitetin Specializim përbëhet nga 11 module.
Klasat do të kryhen gjatë fundjavave. Për më shumë informacion, në lidhjen vijuese do të gjeni të gjitha
informacionet në lidhje me titullin:

SHPENZIMI AKADEMIK I TITULLIT (11 MODULE)
Vendndodhja: Universiteti Reald Vlorë

ÇMIMI TOTAL: 9,400 €
OPSIONET E PAGESES T NDARA NE:

Tarifa e regjistrimit: 1,900 €
Tarifa e pare: 2,500 € (para 5 Shkurtit 2021)
Tarifa e dyte: 2,500 € (para 5 Prillit 2021)
Tarifa e trete: 2,500 € (para 5 Qershorit 2021)
SI TA REGJISTROHENI:
Për t'u regjistruar, duhet të plotësoni formularin e regjistrimit, të cilin do ta gjeni në seksionin
REGJISTRIM të cilin mund ta gjeni në lidhjen vijuese:

Sa i përket tarifës së regjistrimit, më poshtë janë detajet e llogarisë bankare ku do të bëhet transferimi:
Numri i llogarisë (IBAN):

ES8420389780786000402574

Banka:

Bankia, S.A.

Kodi Swift:

CAHMESMMXXX

Arsyeja: POSTGRADO IN ODONTOLOGIA SLU

Pronari: POSTGRADO IN ODONTOLOGIA SLU

Pasi të jetë bërë transferimi bankar, është e nevojshme të bashkëngjitni faturën e kësaj të fundit në
seksionin Të dhënat e transfertes ’.

Pasi të ketë përfunduar procesi i regjistrimit, përmes faqes sonë të internetit, së shpejti do të
kontaktoheni me e-mail për të konfirmuar që regjistrimi në internet është kryer në mënyrë korrekte dhe
se pagesa është marrë.

Gjithashtu, ju lutemi bashkangjitni në të njëjtën email, dërgoni në info@odontologiaucam.es /
universitetireald@yahoo.com dokumentacionin vijues që do të jetë e rëndësishme të merrni sa më
shpejt të jetë e mundur për të përfunduar regjistrimin:

• Titulli i gradës dentare (në formatin .pdf).

• Kopjimi i letërnjoftimit ose pasaportës (në format .pdf)

• FOTOGRAFIA e fundit (në format .jpeg)

• CERTIFIKATA E REGJISTRIMIT N THE REGJISTRIN E STENTISTVE (në format .pdf) (opsionale)

• SIGURIMI I PERGJEGJESIS CIVILE (në formatin .pdf) (opsional)

E RENDESISHME: I gjithë dokumentacioni i kërkuar duhet të dërgohet, përndryshe nuk mund ta
konsiderojmë studentin të regjistruar. Nëse keni ndonjë pyetje ose shqetësim, mund të kontaktoni
Departamentin tonë të Shërbimeve Studentore me email në info@odontologiaucam.es dhe ne do t'ju
përgjigjemi sa më shpejt të jetë e mundur. Ne e shfrytëzojmë këtë mundësi për t'ju dërguar një urim të
përzemërt.

