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Állatorvostudományi Egyetem
A 236. tanévét megkezdő Egyetem Európa egyik legrégebbi állatorvosképző intézménye ahol az állatorvos-doktorok képzése három nyelven (magyar, angol,
német) folyik. 2020-tól a modellt váltó egyetemek
közé kerültünk, így a Marek József Alapítvány fenntartásában működünk tovább. Évente 120 államilag
támogatott magyar hallgató nyer felvételt osztatlan állatorvos-képzésre. A világ közel 54 országából
érkező hallgatók száma meghaladja a magyarokét és
számos külföldi egyetemmel állunk kapcsolatban.
A gyakorlat orientált oktatás az igényes klinikai képzés alapját teremti meg. A hallgatók kb. 50%-a kapcsolódik be a Tudományos Diákkör munkájába,
a Doktori Iskolánk keretei közt a szakterületi PhD
fokozat megszerzése történik. Állatorvosképzésünket
az Európai Állatorvosképző Intézmények Szövetsége
teljes körűen akkreditálta, ezáltal az állatorvos doktor
oklevelet a világ minden országában elismerik.

Az állatorvosi szak
elvégzése után…
A végzett állatorvosok magánállatorvosként gyógyító tevékenységet folytathatnak vagy az állategészségügyi szakigazgatás, az élelmiszer-ellenőrzés, az élelmiszeripar és a szakoktatás területén,
szaporodás-biológiai szolgálatoknál, az állat-egészségügyi, állattenyésztési és takarmányozási kutatólaboratóriumokban, a gyógyszeriparban, gyógyszer-forgalmazási, takarmányipari, állatgyógyászati
oltóanyag-előállítási és -ellenőrzési területen, az
állat- és környezetvédelmi szervezeteknél helyezkedhetnek el. A már végzett szakemberek továbbképzésük céljából szakirányú továbbképzéseken és
az Állatorvostudományi Doktori Iskola keretében
doktori PhD képzésen vehetnek részt.

Állatorvosi szak:
Képzési terület: agrár
Képzési forma: nappali
Képzés ideje: 11 félév
Megszerzett
szakképzettség: okleveles állatorvos doktor
Nyelv: magyar, angol, német
Érettségi vizsgakövetelmények: biológia és kémia,
mindkettőt emelt szinten kell teljesíteni
A képzés célja: olyan állatorvosok képzése, akik
a képzési idő alatt elsajátított ismeretanyag, szakmai készségek birtokában magas szintű szakmai
és általános műveltségükre, ökonómiai szemléletükre támaszkodva képesek az állatbetegségek megelőzésére, felismerésére és állatok gyógykezelésére, továbbá a mezőgazdaság, az állattenyésztés és
a szakigazgatás különböző területein az állat- és környezetvédelem, az állatjólét feladatainak ellátására,
illetve irányítására, valamint a biztonságos élelmiszer-termelés szervezésére és ellenőrzésére.

Minden kollégiumi szálláshelyet igénylő első évfolyamos hallgatónak elhelyezést biztosítunk az Egyetem Marek József Oktatóközpont és Kollégiumában.
A hallgatókat különböző ösztöndíjjakkal támogatjuk, szociális alapú, jó tanulmányi eredményért járó,
közösségi munkáért járó, TDK eredményért járó,
gyakornoki ösztöndíj, jó tanuló, jó sportoló ösztöndíj és alapítványi ösztöndíjak.

Az Állatorvostudományi Egyetem a Marek József
Alapítvány kuratóriuma által finanszírozott Marek
József Ösztöndíjat hirdet meg a haszonállatgyógyászat és az élelmiszerlánc-biztonság iránt
érdeklődő, elhivatott, a későbbiekben e szakterületeken dolgozni szándékozó, és önköltséges
képzésre jelentkező hallgatók számára. A Marek
József Ösztöndíjat azok nyerhetik el, akik az
Állatorvostudományi Egyetem állatorvos szakának önköltséges képzési formájára felvételt nyertek, legalább 400 felvételi ponttal rendelkeznek
és a szóbeli szakmai beszélgetésen megfeleltek.
A szóbeli szakmai beszélgetésre augusztus első hetében kerül sor az Állatorvostudományi Egyetemen.
Az egyetemünkre felvett hallgatóknak nem ígérhetünk könnyen megszerezhető diplomát. Azt vállalhatjuk csak, hogy hallgatóink a legkorszerűbb
ismereteket és a szakma gyakorlásához szükséges
készségeket sajátíthatják el. Az általunk kibocsátott diploma képessé teszi őket arra, hogy a hivatás
bármely területén megállják helyüket, ismereteiket
folyamatosan bővítve és gyakorlati tapasztalatokat
gyűjtve a szakmát sikerrel művelő, azt előre vivő
szakemberekként dolgozhassanak. Nagy szeretettel várunk hallgatóink közé minden megalapozott
ismeretekkel rendelkező, érdeklődő, a szakterület
iránt elkötelezett, nemzetközi kitekintésű diákot.

