Az Egzotikusállat- és Vadegészségügyi Tanszék 11. félévi gyakorlatának
követelményrendszere
EGZOTIKUÁLLAT EGÉSZSÉGTAN
A 11. félévben az Egzotikusállat- és Vadegészségügyi Tanszéken töltött ciklus keretében az egzotikus- és vadon
élő állatok betegségeinek diagnosztikájában, terápiájában és prevenciójában szereznek jártasságot a hallgatók.
A gyakorlati periódusok első napján kötelező eligazításon kell részt venni minden hallgatónak, ahol röviden
baleset-, tűz- és munkavédelmi oktatásban részesülnek. Ekkor kerül kiadásra a gyakorlat tematikája és beosztása
is.
A képzés alatt patológiai, állomány-egészségügyi, klinikai diagnosztikai és terápiás blokkok szerepelnek, ahol
minden témakör elején rövid előadás vagy bemutató fog elhangzani, majd napi rendszerességgel a témához
kötődő, kötelező gyakorlati konzultációk kerülnek megtartásra. Ezek mellett minden hallgatónak a tanszék napi
betegellátási tevékenységében is részt kell vállalnia. Ehhez kötődően legalább egy egzotikus állat teljes
betegellátási protokollját végig kell kísérnie a résztvevő hallgatóknak a betegfelvételtől a betegkiadásig
bezárólag. Ennek felelőse és vezetője Dr. Gál János tanszékvezető.
Főbb témakör
Egzotikus madarak patológiája
Egzotikus és vadon élő madárállományok állategészségügyi ellátása
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Egzotikus állatok sebészeti beavatkozásai

Számonkérés
módja
szóbeli vizsga
szóbeli vizsga
szóbeli vizsga
szóbeli vizsga
szóbeli vizsga
írásbeli vizsga
szóbeli vizsga

Az adott témakörök oktatói a vizsgára való felkészüléshez az előadások anyaga mellett további szakirodalmakat
jelölhetnek ki magyar és angol nyelven.
A hallgatói gyakorlat teljesítéséhez mind a 7 témakör sikeres, minimum elégséges vizsgát kell tenni a
résztvevőknek. Elégtelen teljesítés esetén két javítási lehetőség van. A gyakorlati periódus végén a 7 érdemjegy
mellé a klinikai munkát felügyelő állatorvosok közösen egy további, a klinikai aktivitást értékelendő
érdemjegyet adnak. Ezek átlaga fogja jellemezni a gyakorlat végén a hallgató teljesítményét.
Hiányzás esetén orvosi igazolás felmutatásával az elmulasztott gyakorlatok bepótolhatók a következő ciklusban
a mulasztott témakörhöz való becsatlakozással. Különösen méltánylást érdemlő okból, orvosi igazolás nélkül is
engedélyezhető 1-1 nap mulasztása, mely a tanszékvezető hatáskörébe tartozik. Ez esetben vizsgát is kell tenni
az adott témakörből.
Ahhoz, hogy a gyakorlatok egységesen lefolytathatók legyenek, minden hallgatónak a ciklus végén teljesített
„Klinikai kártyát” is le kell adni.
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