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SZANSA DO WYKORZYSTANIA
JEŚLI CHCESZ BYĆ „BLIŻEJ” SWOICH PACJENTÓW,
W TYM ZWIERZĄT EGZOTYCZNYCH I TOWARZYSZĄCYCH:
NABÓR AKTUALNY DO 20 PAŹDZIERNIKA 2017 R.!
Dziekan Wydziału Medycyny Weterynaryjnej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego
w Olsztynie, Katedra Patofizjologii, Weterynarii Sądowej i Administracji w porozumieniu
z Komisją ds. Specjalizacji Lekarzy Weterynarii, ogłasza nabór na 4-semestralne studia
specjalizacyjne z dziedziny
UŻYTKOWANIE I PATOLOGIA ZWIERZĄT LABORATORYJNYCH
Studia dają szeroką wiedzę lekarzowi weterynarii m.in. w prewencji, diagnostyce, patologii
i terapii takich zwierząt jak myszy, szczury, świnki morskie, chomiki, króliki, psy, koty,
przepiórki oraz zwierzęta naczelne i egzotyczne (w tym płazy i gady). Przygotowują
do przeprowadzania zabiegów operacyjnych oraz opieki lekarsko-weterynaryjnej przed
i po tych zabiegach. Poszerzają wiedzę w zakresie badania i oceny warunków
zoohigienicznych chowu oraz programowania i monitoringu żywienia zwierząt
używanych do doświadczeń.
Planowany termin rozpoczęcia zajęć:
Czas trwania specjalizacji:
Opłata za jeden semestr:

listopad 2017 r.
2 lata.
1 700 zł.

Studia upoważniają lekarzy weterynarii do uzyskania certyfikatu ukończenia szkolenia
oraz do zdawania państwowego egzaminu specjalizacyjnego celem uzyskania tytułu
specjalisty w dziedzinie użytkowania i patologii zwierząt laboratoryjnych. Dają uprawnienia
kontroli zwierząt utrzymywanych w różnych ośrodkach oraz dobrostanu tych zwierząt i także
nadzoru nad osobami sprawującymi opiekę nad zwierzętami (bez dodatkowych opłat).
Zgłoszenie powinno zawierać dokumenty przewidziane w Rozporządzeniu Ministra
Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej (Dz. U. z 28. 11. 1994 r., nr 131, poz. 667).
Warunkiem upoważniającym do podjęcia studiów specjalizacyjnych jest:
- posiadanie dyplomu lekarza weterynarii;
- posiadanie prawa wykonywania zawodu lekarza weterynarii;
- co najmniej 2-letni staż pracy zawodowej na stanowisku lek. wet.
Wniosek powinien zawierać:
1. Imię i nazwisko wnioskodawcy oraz datę i miejsce urodzenia.
2. Adres zamieszkania, tel., e-mail.
3. Informację o przebiegu pracy zawodowej, z podaniem zajmowanych stanowisk.
4. Aktualne miejsce pracy i zajmowane stanowisko.

5. Informację o ukończonych kursach specjalizacyjnych i ewentualnych publikacjach.
Do wniosku należy dołączyć:
1. Odpis dyplomu lekarza weterynarii.
2. Odpis zaświadczenia okręgowej izby lekarsko-weterynaryjnej o stwierdzeniu prawa
wykonywania zawodu.
3. Deklarację o pokryciu kosztów specjalizacji przez lek. wet. lub zatrudniający go
zakład pracy.
4. Dokument potwierdzający co najmniej dwuletni staż pracy.
Termin składania dokumentów upływa 27 października 2017 r.
Kierownik szkolenia specjalizacyjnego przewiduje możliwość przesunięcia terminu
rozpoczęcia pierwszego semestru.
Wnioski należy składać pocztą lub osobiście na adres: prof. dr hab. Józef Szarek, Katedra
Patofizjologii, Weterynarii Sądowej i Administracji, Wydział Medycyny Weterynaryjnej,
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, ul. Oczapowskiego 13, 10-719 Olsztyn.
Informacje o programie zamieszczone są na stronie www.piwet.pulawy/kslw
i www.wet.uwm.edu.pl/o-wydziale/specjalizacje. Szczegółowe informacje można uzyskać
u kierownika studium prof. dr. hab. Józefa Szarka, tel. 604 341 243, e-mail:
szarek@uwm.edu.pl.
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