Kisállatgyógyász szakállatorvos képzés
Új évfolyam – Új tanrend – Új ismeretek
Jelentkezési határidő: 2011. szeptember 10.
http://tkk.univet.hu/Szakallat/szakkepzes.htm
A képzés eredményeként alkalmassá válnak az állattulajdonos és a
kedvtelésből tartott kisállatok speciális kapcsolatára alapozott
állategészségügyi, gyógyító tevékenység végzésére, kisállat kórházi
orvosi és irányító-vezetői munkára, a szakterülettel kapcsolatos egyéb
felsőfokú szakirányú adminisztratív, gyógyszerforgalmazói, valamint
állat- és környezetvédelmi tevékenység ellátására.
Tanfolyam szakmai vezetője: Dr. Thuróczy Julianna, PhD, Diploma of ECAR , egyetemi docens
A képzés kezdete:
2011. október 3-án
beiratkozás7:30-tól:
oktatás indul: 9 órától
Képzési idő:
4 szemeszter:
A képzés célja

I. szemeszter:
II. szemeszter:
III. szemeszter:
IV. szemeszter:
Képzés helye:
Felvételi követelmények:

A képzés főbb tanulmányi
területei és kredit értékei:

Szakdolgozat
Államvizsga:
A tanulmányok elismerése:
Képzési díj:

2011. 10. 03 - 21
2012. 04. 30 – 05. 18
2012. 10. xx
2013. 02. xx

15 oktatási nap
15 oktatási nap
15 oktatási nap
10 oktatási nap

naponta
8-9
45 perces
tanóra

2013. 02. xx
SzIE ÁOTK Továbbképzési tanterem, klinikák
• állatorvosi diploma
• legalább 3 éves szakirányú szakmai gyakorlat
• idegen nyelvű szakcikk megértését biztosító nyelvismeret
• számítógép alkalmazás alapszintű képessége és az internethez való
hozzáférés
• Klinikai tárgyak:
o Belgyógyászat:
20
kredit
o Sebészet:
18
kredit
o Szülészet:
14
kredit
kredit
o Fertőző betegségek: 7
o Egyéb klinikumok: 23
kredit
• Paraklinikai tárgyak:
21
kredit
• Gyakorlati képzés:
8
kredit
Saját praxisból választott témából diploma-dolgozatot / esetismertetést
kell készíteni választott vagy az illetékes tanszék által biztosított
témavezető irányítása mellett. (8 kredit)
A IV. szemesztert követő 30-90 napon belül a képzést lezáró záróvizsgát
kell tenni, amely a belgyógyászat, sebészet és szülészet témaköreit
foglalja magába.
„Kisállatgyógyász szakállatorvos” elnevezésű oklevél.
1. – 3. szemeszter: 278 eFt. / szemeszter,
4. szemeszter:
185 eFt .
Pótvizsga, késedelmi, államvizsga, stb. díjak a honlapon

Jelentkezés:
http://tkk.univet.hu/Szakallat/szakkepzes.htm
A tanulmányi területeken belül az egyes tantárgyak, illetve több tantárgyból álló képzési blokkok azok
számára is látogathatók, akik a teljes szakállatorvos képzést nem kívánják felvenni. Részükre látogatási
igazolás adunk, illetve vizsga esetén bizonyítványt. A kamarai pontot a Kamara adja!

