Sistema ġdida ta’ studju EDU tal-EU għall-mediċina approvata għall-bniedem

Taħriġ prattiku intensiv fi sptarijiet ta’ kwalità għolja lokalizzati fir-reġjun tad-dar tal-istudenti
akkumpanjat b’tagħlim onlajn mill-aktar avvanzat • ammissjonijiet għall-istudenti jiftħu filĠermanja

Malta, 27 ta’ Ġunju, 2018

"Il-mudell ta’ studju innovattiv tal-EDU jipprovdi l-aqwa edukazzjoni possibbli fil-mediċina klinika
għal persuni żgħar b’passjoni intrinsika biex jilħqu tobba. Għaldaqstant, l-EDU hija kommessa biex
tgħin tifforma sistema ta’ kura tas-saħħa globali aktar ġusta u sostenibbli.” (Prof. Dr. med.
Andreas Hoeft, Soċjetà Ewropea tal-Anesteżjoloġija, Membru tal-Bord tad-Diretturi u President talKumitat Xjentifiku)
Waqt ċerimonja ospitata mill-Ministru għall-Edukazzjoni u l-Impjieg tar-Repubblika ta’ Malta, Mr.
Evarist Bartolo, Digital Educations Holdings Ltd. saret uffiċjalment liċenzjata mill-awtoritajiet Maltin
bħala 'Istitut ta’ Edukazzjoni Ogħla'. B’mod parallel, il-‘Baċellerat tal-Mediċina’ tad-DEH kien akkreditat
mill-Kummissjoni Nazzjonali għall-Edukazzjoni Ogħla fil-Qafas Ewropew tal-Kwalifiki. Għall-programm
tal-Lawrja Medika li jibda f’Novembru 2018, l-applikazzjonijiet huma miftuħin issa fuq EDU, ilpjattaforma akkademika tad-DEH.
L-EDU tgħaqqad taħriġ prattiku ma’ format ta’ istruzzjoni li huma appoġġjati diġitalment f’approċċ li
jqiegħed lill-istudent fiċ-ċentru għal tagħlim adattiv. Il-programm tal-Lawrja Medika jikkonsisti
f’Baċellerat ta’ tliet snin li jiġi segwit minn Lawrja ta’ Maġisteru ta’ sentejn konsekuttivi fil-mediċina
għall-bniedem. B’total ta’ mill-inqas 5,500 siegħa ta’ edukazzjoni teoretika flimkien ma’ taħriġ kliniku
prattiku, dan iċ-ċertifikat ta’ 300 ECTS jikkonforma mar-rekwiżiti Ewropej relevanti.
Is-suġġetti teoretiċi huma koperti b’kontenut diġitali ta’ kwalità għolja disponibbli għall-istudenti
f’ambjent ta’ tagħlim virtwali, fejn timijiet isolvu ħidmiet li jżidu fil-kumplessità u jirċievu fidbek
individwali minn tuturi dedikati. Dawn il-fondazzjonijiet teoretiċi huma immedjatament marbuta malprattika medika waqt it-taħriġ kliniku li l-istudenti jattendu fi gruppi żgħar fi sptarijiet tat-tagħlim ta’
kwalità għolja. Sieħeb kliniku fit-tnedija tal-‘Baċellerat tal-Mediċina’ huma Helios Kliniken GmbH,
waħda mill-aktar fornituri fl-Ewropa ta’ kura għal pazjenti li jgħixu fl-isptar waqt li jiġu kkurati u għal
pazjenti li jieħdu kura mingħajr ma jgħixu fl-isptar. Bħalissa, l-isptarijiet ta’ tagħlim tal-EDU huma
lokalizzati fil-Ġermanja, fost oħrajn f’Berlin, Erfurt, Krefeld, Oberhausen u Wiesbaden. Sptarijiet f’pajjiżi
oħra tal-UE u Afrikani jaslu dalwaqt.

Bit-tnedija tal-lum, ir-Repubblika ta’ Malta qiegħda tixpruna l-implimentazzjoni tal-'Pjan ta’ Azzjonali
tal-Edukazzjoni Diġitali'. Hija tikkontribwixxi wkoll għat-tkabbir u t-trasformazzjoni tal-forza tax-xogħol
tas-saħħa globali, skont kif stabbilit mill-WHO fl-Istrateġija Globali fuq ir-Riżorsi Umani għas-Saħħa u sSaħħa. Il-Ministru Bartolo enfasizza: “It-tagħlim diġitali jagħmel kontribuzzjoni importanti għattwessigħ tat-taħriġ u l-edukazzjoni medika. It-tlaqqigħ tal-istruzzjoni onlajn f’timijiet diversi flimkien
mat-taħriġ kliniku qrib il-pazjent fi sptarijiet reġjonali ta’ kwalità għolja għandu potenzjal qawwi għal
ħafna mir-reġjuni li bħalissa għandhom nuqqas ta’ persunal mediku kwalifikat.”
Dr. Miriam Dalli, Membru tal-Parlament Ewropew, ikkontribwixxiet biex tistabbilixxi l-EDU. Hija se
tkompli takkumpanja l-proġett bħala l-President Onorarja tal-Kunsill Konsultattiv tal-EDU.
Żur www.medical.edu.eu għal aktar informazzjoni dwar il-programmi tal-lawrja offruti mill-EDU.
Studenti prospettivi għandhom isibu informazzjoni komprensiva dwar il-kontenut u l-istruttura tal“Baċellerat tal-Mediċina” u jistgħu jissottomettu applikazzjoni onlajn li tibda mil-lum.
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