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Uniwersyteckie Centrum Medycyny
Weterynaryjnej UJ-UR

Od 2012 roku Kraków będzie jedynym w południowej Polsce ośrodkiem
akademickim kształcącym lekarzy weterynarii. Głosy z sugestiami otwarcia studiów
z zakresu weterynarii w Krakowie docierały do środowiska akademickiego od wielu lat.
Prosili o to nawet bardzo młodzi ludzie, którzy planowali zostać weterynarzami. Do tej pory
jednak utworzenie kierunku nie było możliwe, gdyż brakowało odpowiedniego zaplecza
naukowo-dydaktycznego i funduszy.
Teraz zaplecze zapewni kilka instytucji. Międzyuczelniane studia na kierunku weterynaria powstaną
w ramach Uniwersyteckiego Centrum Medycyny Weterynaryjnej, powołanego w czerwcu ubiegłego
roku przez Uniwersytet Jagielloński oraz Uniwersytet Rolniczy. W marcu tego roku w skład UCMW
weszli także naukowcy z innych ośrodków naukowych. Oprócz zajęć ze studentami, połączony zespół
będzie prowadzić badania bezpieczeństwa żywności, zdrowia ludzi i zwierząt oraz zajmować się
innowacyjnymi projektami z zakresu medycyny i weterynarii. Rozbudowa nowoczesnego zaplecza
będzie kosztować 24 mln zł, z czego 16,5 mln zł to grant przyznany przez Unię Europejską. Ośrodek
przy ul. Orlej na krakowskich Bielanach zostanie dzięki temu poszerzony o 11 nowoczesnych
laboratoriów i cztery sale zabiegowe. Obecnie prowadzone są też rozmowy z urzędem
marszałkowskim o dofinansowaniu inwestycji z rezerw budżetowych.
Studia będą trwać 11 semestrów, a absolwenci uzyskają równocześnie dyplomy UJ i UR. Przedmioty
podstawowe, takie jak anatomia, histologia czy farmacja, będą prowadzone przez wykładowców
z Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum przy wsparciu profesorów z weterynarii.
Wykładowcy z UR poprowadzą zajęcia dotyczące biologii zwierząt. Od czwartego roku studenci będą
poznawać w praktyce tajniki leczenia zwierząt małych, czyli psów, kotów i innych zwierząt
domowych, oraz owiec i trzody chlewnej z zasobów UR. W nowo otwartym ośrodku na Bielanach
studenci będą się także uczyć leczenia zwierząt dużych. Mocnym elementem tego kierunku będzie
bezpieczeństwo zdrowotne żywności, gdyż wszystkie kierunki weterynaryjne w Polsce są obecnie
skupione na leczeniu ambulatoryjnym, podczas gdy Unia Europejska jest zainteresowana
weterynarią ukierunkowaną na bezpieczeństwo żywności. Kierownik kierunku weterynaria, dr hab.
Tadeusz Wijaszka prof. UR, został 18 czerwca 2012 roku powołany przez Radę Ministrów Rolnictwa
UE i Parlament Europejski w skład Zarządu Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności.
W pierwszym naborze w 2012 roku przyjętych zostanie 60 osób. Po roku rozważone zostanie
przyjęcie studentów na studia w języku angielskim, ponieważ uniwersytety w szwedzkiej Uppsali
i belgijskim Liege zadeklarowały chęć współpracy i zapewnienia zagranicznej kadry. Studia w języku
angielskim to odpowiedź na zapotrzebowanie studentów zagranicznych. Z informacji Collegium
Medicum wynika, że w czasie rekrutacji na studia w Szkole Medycznej dla Obcokrajowców sporo
osób pyta o weterynarię w Krakowie.
Więcej informacji na temat nowych studiów weterynaryjnych na stronie Uniwersyteckiego Centrum
Medycyny Weterynaryjnej - www.wet.ur.krakow.pl.
Źródło: www.uj.edu.pl
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Leczenie glejaka przez zamianę jego komórek
w neurony
Informuje pismo “Cancer Biology & Medicine”.
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Sztuczna inteligencja pomoże w walce z
rakiem prostaty
Powstanie w Ośrodku Przetwarzania Informacji – Państwowym Instytucie Badawczym.
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Młodzi Polacy z ośmioma nagrodami EUCYS
Salamanka za badania naukowe
Osiem nagród trafiło do młodych, polskich naukowców.
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Superbohater w laboratorium
Wizerunek naukowca się zmienia, to już nie ktoś zamknięty w laboratorium.
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Eksperci apelują o jednoczesne szczepienie
przeciwko grypie i COVID-19
Nie sposób odróżnić grypy od COVID-19 bez wykonania badań laboratoryjnych.
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Uruchomiono nową aplikację programu
Erasmus Plus
Każdy student otrzyma m.in. cyfrową europejską legitymację studencką.
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"Kraków dla klimatu"
W niedzielę plenerowa 4. Wielka Lekcja Ekologii,

22-09-2021

Porozumienie zakładające możliwości dla
naukowców z Polski i z Niemiec
Przewiduje ono m.in. stypendia dla naukowców z obu krajów.
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