
Клініка ім. Карла Тіма (м. Котбус) – некомерційне ТОВ з муніципальною формою 
власності та базова клініка Charité Berlin. Організована за найвищими медичними 
стандартами, клініка є одним найбільшим роботодавцем міста Коттбус, має в 
розпорядженні близько 1200 ліжок та надає роботу більш як 2500 працівникам, 
понад 200 з яких  є представниками майже 40 країн світу. 
Близько 145 000 стаціонарних та амбулаторних пацієнтів щорічно отримують 
професійні медичні послуги різного профілю в 21 клініці, 2 інститутах та 
багаточисельних центрах, що входять до складу СТК.  
  

 

Професійна підготовка за програмою 

«медико-технічна радіологія» 

(ч/ж/і)  

 
Програма готує тебе до самостійного здійснення обстежень та лікування за 
призначенням лікаря. Твоя буденна робота повязана з пацієнтами, ти відповідаєш 
на їх запитання  і заспокоюєш під час обстеження. Це цікава, перспективна 
технічна професія, що приносить задоволення і в якій безпека щодо опромінення 
відіграє важливу роль. 
 
 
Загальна інформація: 

- Тривалість навчання – 3 роки.  
- Початок навчання щорічно 01.10 
- 2 800 годин теоретичних та практичних занять в медичній школі при 

клініці ім. Карла Тіма м.Коттбус  
- 1 6000 годин практики в радіологічних інститутах, клініках землі 

Бранденбург, приватних радіологічних кабінетах 
 
Зміст програми:  

- Радіологічна діагностика 

- Інші способи знімків 

- Променева терапія 

- Нуклеарна медицина 

- Променева фізика 

- Дозиметрія 

- Захист від опромінення 

 

Вимоги: 
- Закінчена середня освіта 
- Обов'язкові щеплення: гепатити А і В, кір, паротит, краснуха, 

дифтерія/каклюш/поліомієліт; вітрянка 
- Технічний хист та технічні знання 
- Інтерес до роботи з пацієнтами 



- Рівень володіння німецькою мовою В2 
- Інтерес до природничих та медичних тем 

 
Ми пропонуємо: 

- Привабливі виплати під час навчання в розмірі 1 065,24 євро/місяць 
протягом першого року навчання, 1125,30 євро/місяць протягом другого 
року навчання, 1 222,03 євро/місяць протягом третього року навчання  

- Можливість працевлаштування після успішного складання іспиту 
- Можливість подальшого професійного розвитку, наприклад, підвищення 

кваліфікації чи здобуття ступеню бакалавра з медпедагогіки тощо  
- Проїздний квиток VBB  

 
*Усі персональні формулювання в цьому оголошенні слід вважати гендерно нейтральними. 

 
 
 

Контакти 

Ми будемо раді відповісти на ваші перші запитання щодо програми підготовки 
за телефоном 0151-59 88 63 56 (7.30 – 8.30, 13.00 – 16.00) або на 
n.strokan@ctk.de . Ваш особистий консультант – Наталія Строкань. Ми говоримо 
українською! 
 
Додаткову інформацію про клініку та медичну школу можна знайти на нашому 
веб-сайті www.ctk.de. 
 
Ми з нетерпінням чекаємо на вашу заявку онлайн через наш кар’єрний портал 
або на bildung@ctk.de. 
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