A baromfiegészségügyi szakállatorvosképzés
hivatalos tematikája
Általános alapismeretek 1. (elsı félév)
Anatómiai ismeretek (Dr. Sótonyi Péter, 9 óra)
Élettani, anyagforgalmi alapismeretek (Dr. Bartha Tibor, 16 óra)
Általános kórtani, kórbonctani, kórszövettani ismeretek, a kórboncolás gyakorlata (Dr. Mándoki Míra, 21 óra)
Állattenyésztés és genetika (Dr. Könyves László, Dr. Horn Péter, 6 óra)
Takarmányozási ismeretek, módszerek (hibák) baromfi fajonként és hasznosítási irányonként, tápgyártás,
takarmány ellenırzés (Dr. Fekete Sándor György, Dr. Dublecz Károly, 21 óra)
A baromfifajok szaporodásbiológiája, keltetés, kelésgyengeség, napos baromfi szállítása (Dr. Bogenfürst
Ferenc, 18 óra)
Vállalkozási ismeretek (Dr. Ózsvári László, 8 óra)
Általános alapismeretek 2. (második félév)
Az egyes fajok környezeti igénye, tartástechnológiája (technopathiák), a járványvédelem nem specifikus
eszközei, fertıtlenítés (Dr. Könyves László, 20 óra)
Általános bakteriológia, általános virológia (Dr. Fodor László, 12 óra)
Gyógyszertani ismeretek, a gyógykezelés szempontjai (Dr. Jerzsele Ákos, 12 óra)
Általános és részletes immunológia, vakcinák típusai, vakcinázási eljárások, védettség ellenırzése (Dr.
Cságola Attila, 16 óra)
Laboratóriumi diagnosztikai módszerek, eredmények értékelése (Dr. Abonyi Tamás, 14 óra)
Állatvédelem és állatjólét általános szempontjai baromfiállományokban (Dr. Ózsvári László, 4 óra)
A baromfihús és tojás, a baromfi termékek vizsgálata (Dr. Laczay Péter, 16 óra)
Speciális képzési szakasz 1. (harmadik félév)
Fertızı betegségek megelızésének és leküzdésének igazgatási szabályai (Dr. Ózsvári László, 9 óra)
Baktériumos és mycoplasmás betegségek (és zoonózisok) (Dr. Fodor László, 21 óra)
Vírusos betegségek (és a lehetséges zoonózisok) (Dr. Fodor László, 28 óra)
A baromfifélék belsı és külsı élısködık okozta parazitózisai (Dr. Farkas Róbert, 9 óra)
Anyagforgalmi betegségek (Dr. Sályi Gábor, 9 óra)
Mérgezések (Dr. Sályi Gábor, 2 óra)
Tartástechnológia (Dr. Könyves László, 9 óra)
Speciális képzési szakasz 2. (negyedik félév)
Gombák okozta betegségek, mycotoxicosisok (Dr. Mézes Miklós, 9 óra)
Törvényszéki szakértıi tevékenység általános és szavatossági szempontjai (Dr. Ózsvári László, 7 óra)
A baromfibetegségek elkülönítı kórjelzése (Dr. Fodor László, 16 óra)
Gyakorlati immunizálási programok (Dr. Fodor László, 15 óra)
Vadgazdálkodás szempontból jelentıs, vadonélı és kedvtelésbıl tartott madarakkal kapcsolatos
állategészségügyi és környezetvédelmi ismeretek (Dr. Gál János, 6 óra)
Állat-egészségügyi menedzsment és ökonómia (Dr. Ózsvári László, 6 óra)
Informatikai és számítógép használati ismeretek (Abony-Tóth Zsolt, 6 óra)
Strucc- és emutartási ismeretek (Dr. Varga Miklós, 4 óra9
Könyvtári ismeretek (Dr. Winkler Bea, 6 óra)
Angol szakmai nyelv (Bán Andrea, 6 óra)
Egyéb:
Telepi gyakorlat 1-4. (félévenként egy alkalommal) (Dr. Kırösi László szervezésében)
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