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A gazdasági haszonállat (szarvasmarha, juh, sertés, baromfi, hal) állatorvoslási gyakorlat kötelező
minden hallgató számára, aki valamennyi kötelező tárgyból eredményes vizsgát tett a megelőző 10
félév során. A gazdasági haszonállat-telepi állatorvoslási gyakorlat nem váltható ki más klinikai
gyakorlattal pl. ló klinikum, vagy az egyetem tanszékei által vezetett külső gyakorlatokkal.
Általános tájékoztató
Az állatorvoslási (klinikai) gyakorlat teljes időtartama 2014-től kezdődően 12 hét. A hallgatónak a
12 héten belül lehetősége van 4 hét kedvenc (kis) állat/egzotikus állat, 4 hét ló vagy 8 hét kedvenc
(kis)/egzotikus állat, vagy 8 hét ló klinikai gyakorlatot választani, de minden esetben a 4 hét
gazdasági haszonállat állatorvoslási gyakorlat kötelező minden 11. féléves hallgató számára.
Ugyanakkor azok a hallgatók, akik jobban érdeklődnek a gazdasági haszonállat állatorvoslás iránt,
választhatnak 8 hét gazdasági haszonállat állatorvoslási gyakorlatot, és ők 4 hét kedvenc/egzotikus
állat, vagy 4 hét ló klinikai gyakorlatot választhatnak.
Részletes tájékoztatás
Az általános tájékoztatásnak megfelelően a gazdasági haszonállat (szarvasmarha, sertés, baromfi,
juh, kecske, hal) állatorvoslási gyakorlat időtartama kötelezően minimum 4, illetve maximum 8
hét.
• A gazdasági haszonállat állatorvoslási gyakorlat szakmai felelőse az Állathigiéniai,
Állomány-egészségtani és Állatorvosi Etológiai Tanszék;
• A tantárgy felelős oktatója: Dr. habil Brydl Endre professor emeritus;
• A gyakorlat helyszíne és a gyakorlat vezetője: az Oktatási Bizottság támogatásával
a Szenátus 2018. június 19-i, 64/2017/2017 számú döntése értelmében az
ún. klinikai blokkok központi (egyetem általi) szervezése (akkreditáció, fogadókészségek
rögzítése, a hallgatók beosztása) megszűnik, ami annyit jelent, hogy a hallgatók saját

•

maguk szervezik és állítják majd össze klinikai "portfóliójukat", az eddig a gyakorlati
képzésben részt vett külső partnereken túl további (akár külföldi) gyakorlati helyek
bevonásának lehetőségével.
Mindazonáltal azon hallgatóknak, akik saját maguk nem tudnak megfelelő haszonállat
állatorvoslási gyakorlati helyet találni, a tanszékünk személyes megkeresés estén segítséget
nyújt korlátozott számban gyakorlati hely megtalálásában.
Felhívjuk a hallgatók figyelmét, hogy olyan gyakorlati hely választható, ahol a
követelményrendszer/ek/ben felsorolt feladatok legalább 70%-a teljesíthető.
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Gyakorlati napló: a hallgatónak a naponta végzett munkáról a gyakorlat időtartamától
függően 10- 20 oldal terjedelmű naplót kell készíteni. A naplót a gyakorlat napjainak
megfelelően napról napra, kronológiai sorrendben kell írni. A gyakorlatról készült
fényképek a munka színvonalát növelik. A naplóval kapcsolatos további formai
követelmény: betűtípus Times New Roman, betűnagyság 12 pont, margó: fent, lent és oldalt
2,5 cm.
A gyakorlat teljesítését a gyakorlatvezető a feladatlistán az elvégzett feladatok, valamint a
napló aláírásával igazolja, egyben javaslatot tesz a hallgató szakmai aktivitását értékelő
gyakorlati érdemjegyre.
A gyakorlati naplót elektronikus formában legkésőbb a gyakorlati vizsga napját megelőző
napon kell feltölteni a http://www.vetphysiol.hu/zarovizsga/ tárhelyre. A file elnevezése a
hallgató neve legyen pl. Kovács Béla Haszonállat gyak. napló.pdf
A szóbeli gyakorlati vizsga előfeltétele a gyakorlatvezető és a hallgató által is aláírt,
gyakorlati naplónak a tárhelyre történő feltöltése, valamint Prof. Dr. Brydl Endre e-mail
címére (brydl.endre@univet.hu) történő megküldése. Ennek hiánya esetén a hallgató nem
vizsgázhat.
Különösen fontos, hogy a napló a hallgató által végzett gazdasági haszonállat állatorvoslási
munkát mutassa be, és ne irodalmi összefoglaló, vagy más által végzett munka ismételt
bemutatása legyen.
A hallgatónak a vizsga során az általa végzett gyakorlati munkát 10, maximum 15 percben
(10-15 dia), szabadelőadásban (PowerPoint prezentáció) kell összefoglalni. Előnyös a
bevezetőben a gyakorlat helyszínének rövid (1 dia) ismertetése. Lényeges, hogy a hallgató
az előadásában a számára legfontosabb, szakmailag legérdekesebb, legtöbb szakmai
ismeretet és tapasztalatot nyújtó munka bemutatására összpontosítson. A ppt (pptx) file
elnevezése a hallgató neve legyen pl. kovacs.bela.haszonallatgy@ppt.
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