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Raport roczny funkcjonowania Systemu Jakości Kształcenia w 

Uniwersyteckim Centrum Medycyny Weterynaryjnej za rok 

akademicki 2019/2020 
 

 

 

Jednostka Uczelni organizująca kształcenie: Uniwersyteckie Centrum Medycyny 

Weterynaryjnej 

Kierunek studiów: Weterynaria 

Dyscyplina: weterynaria – udział procentowy dyscypliny (100%) 

Zarządzenie Nr 183/2019 Rektora Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w 

Krakowie z dnia 25 października 2019 r.  w sprawie przyporządkowania kierunku weterynaria 

prowadzonego w Uczelni na profilu praktycznym od roku akademickiego 2019/2020 do 

dyscypliny naukowej i wskazanie procentowego udziału dyscypliny 

Poziom studiów: jednolite studia magisterskie 

Profil studiów :  

ogólnoakademicki  - kształcenie na kierunku studiów „weterynaria” na stacjonarnych 

studiach jednolitych magisterskich na profilu ogólnoakademickim zostało zniesione 

uchwałą Senatu nr 12/2019.  

praktyczny - pierwszy nabór w roku akademickim 2019/2020 

 

 

Raport sporządzono w oparciu o Zarządzenia Rektora Uniwersytetu Rolniczego 

 

 

1. Zarządzenie Nr 13/2020 Rektora Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w 

Krakowie z dnia 10 lutego 2020 r. w sprawie wprowadzenia Polityki jakości i 

struktury Uczelnianego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia (USZJK) 

2. Zarządzenie Nr 15/2007 Rektora Akademii Rolniczej im. Hugona Kołłątaja w 

Krakowie  z dnia 30 maja 2007r. w sprawie: wprowadzenia Uczelnianego Systemu 

Jakości Kształcenia w AR. 

3. Zarządzenie Nr 16/2007 Rektora Akademii Rolniczej im. Hugona Kołłątaja w 

Krakowie  z dnia 30 maja 2007r. w sprawie: hospitacji zajęć dydaktycznych 

4. Zarządzenie Nr 17/2007 Rektora Akademii Rolniczej im. Hugona Kołłątaja w 

Krakowie  z dnia 30 maja 2007r. w sprawie: oceny przez studentów zajęć 

dydaktycznych oraz zasięgania opinii absolwentów o jakości kształcenia 

5. Zarządzenie Nr 20/2019 Rektora Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w 

Krakowie z dnia 29 kwietnia 2019r. w sprawie wprowadzenia w życie Regulaminu 

Studiów 

 

 

 

 

 

 



 

Wewnętrzne akty prawne Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie 

wydane w roku 2019 oraz 2020 dotyczące kierunku weterynaria  bez aktów prawnych 

ogólnouczelnianych. 

 

Zarządzenia Rektora Uniwersytetu im. Hugona Kołłątaja w Krakowie 

ZR 17/2019 (uchylone ZR 65/2019) Wprowadzenie wzoru dyplomu ukończenia jednolitych 

studiów magisterskich dla absolwentów kierunku weterynaria od roku akademickiego 

2019/2020 

ZR19/2019 (obowiązuje) 29 kwietnia 2019 r. w sprawie nowelizacji Zarządzenia Rektora nr 

160/2018 z dnia 14 grudnia 2018 r. dotyczącego warunków i trybu rekrutacji na studia wyższe 

prowadzone na Uniwersytecie Rolniczym im. Hugona Kołłątaja w Krakowie 

ZR 38/2019 (obowiązuje)14 czerwca 2019 r. utworzenia Laboratorium Diagnostycznego przy 

Przychodni weterynaryjnej "Uniwersytecka" w Uniwersyteckim Centrum Medycyny 

Weterynaryjnej UJ-UR 

ZR 65/2019 (obowiązuje do dnia 1.02.2021) Wprowadzenie wzoru dyplomu ukończenia 

jednolitych studiów magisterskich dla absolwentów kierunku weterynaria od roku 

akademickiego 2019/2020 

ZR 183/2019 (obowiązuje)przyporządkowania kierunku weterynaria prowadzonego w 

Uczelni na profilu praktycznym od roku akademickiego 2019/2020 do dyscypliny naukowej i 

wskazanie procentowego udziału dyscypliny 

Załącznik 6 do ZR 210/2019 (obowiązuje) Warunki, tryb i termin rekrutacji na stacjonarne 

jednolite studia magisterskie na kierunku weterynaria na profilu praktycznym, prowadzone w 

Uniwersytecie Rolniczym im. Hugona Kołłątaja w Krakowie od roku akademickiego 

2020/2021 

ZR 223/2019 (obowiązuje) 30 grudnia 2019 r. powołania Zespołu ds. budowy i organizacji 

kliniki 

ZR 130/2020 (obowiązuje) Wprowadzenie zmian programu studiów stacjonarnych na 

kierunku weterynaria, jednolite studia magisterskie, profil ogólnoakademicki, dostosowując 

do wymagań Polskiej Komisji Akredytacyjnej 

ZR 133/2020 (obowiązuje) Wprowadzenie programu studiów stacjonarnych na kierunku 

weterynaria, jednolite studia magisterskie, profil praktyczny dostosowanego do standardu 

kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu lekarza weterynarii. 

Załącznik 2 do ZR 135/2020 (obowiązuje) Warunki, tryb i termin rekrutacji na stacjonarne 

jednolite studia magisterskie na kierunku weterynaria na profilu praktycznym, prowadzone w 

Uniwersytecie Rolniczym im. Hugona Kołłątaja w Krakowie w roku akademickim 2021/2022 

 

 



Uchwały Senatu Uniwersytetu im. Hugona Kołłątaja w Krakowie 

Uchwała Senatu nr 12/2019 – w sprawie zniesienia kierunku studiów weterynaria 

prowadzonego przez UCMW UJ-UR na stacjonarnych jednolitych studiach magisterskich na 

profilu ogólnoakademickim od roku akademickiego 2019/2020 

 

Uchwała Senatu nr 20/2019 – określa efekty uczenia się dostosowane do Polskiej Ramy 

Kwalifikacji na kierunku weterynaria – jednolite studia magisterskie na profilu praktycznym 

prowadzone w formie stacjonarnej. 

 

Uchwała Senatu nr 21/2019 – uchwala program studiów na kierunku weterynaria – jednolite 

studia magisterskie na profilu praktycznym prowadzone w formie stacjonarnej. 

 

Uchwała Senatu nr 43/2019 – zatwierdzenie wzoru dyplomu ukończenia jednolitych studiów 

magisterskich dla absolwentów kierunku weterynaria od roku akademickiego 2019/2020. 

 

Uchwała Senatu nr 44/2019 – zmieniająca Uchwałę nr 81/2018 w sprawie ustalenia 

warunków, trybu i terminu rekrutacji na stacjonarne i niestacjonarne studia pierwszego i 

drugiego stopnia oraz jednolite studia magisterskie prowadzone w formie stacjonarnej w roku 

akademickim 2019/2020 poprzez uchylenie załącznika nr 2 do Uchwały. 

 

Uchwała Senatu nr 47/2019  - zmieniająca uchwałę nr 20/2019 w sprawie określenia 

efektów uczenia się na kierunku na profilu praktycznym. 

 

Uchwała Senatu nr 57/2019 – zmieniająca Uchwałę nr 47/2019 z dnia 17 maja 2019, w 

zakresie nowej podstawy prawnej. 

 

Uchwała Senatu nr 65/2019 – uchwala warunki tryb i termin rekrutacji na jednolite studia 

magisterskie na kierunku weterynaria na profilu praktycznym od roku akademickiego 

2019/2020. 

 

Uchwała Senatu nr 83/2019  - zatwierdzenie wzoru dyplomu ukończenia jednolitych 

studiów magisterskich dla absolwentów kierunku weterynaria prowadzonych przez 

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie i Uniwersytet Jagielloński. 

 

Uchwała Senatu nr 187/2019  - zmieniająca Uchwałę nr 65/2019 z dnia 28 czerwca 2019r. 

  

Uchwała Senatu nr 188/2019  - zmieniająca Uchwałę nr 81/2018 z dnia 14 grudnia 2018r. w 

sprawie warunków trybu i terminów rekrutacji 

 

Uchwała Senatu nr 189/2019   - przyporządkowanie kierunku weterynaria prowadzonym w 

Uczelni na profilu praktycznym od roku akademickiego 2019/2020 do dyscypliny naukowej 

weterynaria. 

 

Uchwała Senatu nr 190/2019  - zmieniająca Uchwałę nr 21/2019, w sprawie programu 

studiów na kierunku weterynaria, jednolite studia magisterskie na profilu praktycznym 

prowadzone w formie stacjonarnej. 

 

Uchwała Senatu nr 201/2019  - zmieniająca Uchwałę Senatu nr 52/2019 z dnia 29 maja 2019 

r., wprowadza zmiany w załącznikach 5,6. 



 

Uchwała Senatu nr 16/2020  - wprowadzająca zmiany w programie jednolitych studiów 

magisterskich na kierunku weterynaria, profil ogólnoakademicki, w związku  dostosowaniem 

do wymogów Polskiej Komisji Akredytacyjnej. 

 

Uchwała Senatu nr 57/2020  - w sprawie dostosowania od roku akademickiego 2020/2021 

programu studiów na kierunku weterynaria, jednolite studia magisterskie na profilu 

praktycznym, studia stacjonarne, do standardu kształcenia przygotowującego do 

wykonywania zawodu lekarza weterynarii.  

 

Uchwała Senatu nr 63/2020  - wprowadzająca zmiany w programie jednolitych studiów 

magisterskich na kierunku weterynaria, profil ogólnoakademicki, w związku  dostosowaniem 

do wymogów Polskiej Komisji Akredytacyjnej. 

 

Uchwała Senatu nr 85/2020  - wprowadzająca zmiany w programie jednolitych studiów 

magisterskich na kierunku weterynaria, profil ogólnoakademicki poprzez wprowadzenie 

dodatkowego fakultetu. 

 

Uchwała Senatu nr 87/2020  - Powołanie nauczycieli akademickich do Rady 

Uniwersyteckiego Centrum Medycyny Weterynaryjnej na kadencję 2020 – 2024. 

 

Uchwała Senatu nr 93/2020 - zatwierdzenie wzoru dyplomu ukończenia jednolitych studiów 

magisterskich dla absolwentów kierunku weterynaria o profilu ogólnoakademickim, traci moc 

Uchwała Senatu nr 83/2019 . 

 

 

Program studiów 

W programie studiów na kierunku weterynaria o profilu ogólnoakademickim 

wprowadzono szereg zmian których celem było dostosowanie programu do wymagań 

Polskiej Komisji Akredytacyjnej. Wprowadzono również do programu studiów nowe 

przedmioty fakultatywne. Akty prawne: Uchwała Senatu nr 16/2020, Uchwała Senatu nr 

63/2020, Uchwała Senatu nr 85/2020 Zarządzenie rektora Uniwersytetu Rolniczego im. 

Hugona Kołłątaja w Krakowie  ZR 130/2020. 

 

Zgodnie z Art. 68. 1. Ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku Prawo o szkolnictwie wyższym i 

nauce  w programie studiów przygotowujących do wykonywania zawodu lekarza weterynarii 

stosuje się zapisy standardu kształcenia. Wg Art. 68. 2. Ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku 

Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce „Standard kształcenia jest zbiorem reguł i wymagań w 

zakresie kształcenia dotyczących sposobu organizacji kształcenia, osób prowadzących to 

kształcenie, ogólnych i szczegółowych efektów uczenia się, a także sposobu weryfikacji 

osiągniętych efektów uczenia się.” Obecnie obowiązujący standard kształcenia na kierunku 

weterynaria opisany jest w Rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 

17 lipca 2019 r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu 

lekarza weterynarii.  

Wprowadzono program studiów na kierunku weterynaria na profilu praktycznym od 

roku akademickiego 2020/2021dostosowany do standardu kształcenia przygotowującego do 

wykonywania zawodu lekarza weterynarii, określono efekty uczenia się, na kierunku studiów 

weterynaria na profilu praktycznym, dostosowane do standardu kształcenia przygotowującego 

do wykonywania zawodu lekarza weterynarii,  Akty prawne: Uchwała Senatu nr 20/2019, 

Uchwała Senatu nr 21/2019, Uchwała Senatu nr 47/2019, Uchwała Senatu nr 57/2019, 



Uchwała Senatu nr 190/2019, Uchwała Senatu nr 57/2020. Zarządzenie Rektora UR Nr 

133/2020. 

 

Na podstawie Uchwały Senatu nr 12/2019 z dnia 1 lutego 2019 kierunek weterynaria 

został zniesiony od roku akademickiego 2019/2020 z zastrzeżeniem że kształcenie na profilu 

ogólnoakademickim będzie prowadzone do końca okresu studiów przewidzianego w 

programie studiów. 

 

Na kierunku weterynaria w roku akademickim 2019/2020 prowadzone były 73 

moduły zajęć obligatoryjnych na profilu ogólnoakademickim oraz 23 moduły zajęć 

obligatoryjnych na profilu praktycznym, uruchomiono również 17 modułów zajęć 

fakultatywnych. Łącznie w roku akademickim 2019/2020 uruchomiono 113 modułów zajęć. 

 

Studenci 

W roku akademickim 2019/2020 w semestrze zimowym zostało wpisanych 326 studentów, 

(w tym 12 osób na urlopach) ukończyło 314 studentów w tym 60 absolwentów. Na semestr  

letni zostało wpisanych 256 w tym: 6 na urlopach, 27 osób posiadało co najmniej z 1 

przedmiotu wpis warunkowy.   

Ankietyzacja studentów:  

1. W semestrze zimowym uruchomiono 174 ankiety, na 26 ankiet nie odpowiedział 

żaden student. Analizie zostały poddane ankiety w których zwrotność była na 

poziomie 5% lub wyższa i na które jednocześnie odpowiedziało co najmniej 3 osoby. 

Powyższe warunki spełnia 112 ankiet.  

2. Średnia zwrotność wszystkich uruchomionych ankiet jest na poziomie 18,83%, 

natomiast średnia zwrotność ankiet poddanych analizie wynosi 27,67%.  

3. Średnia ocena z ankiet na które odpowiedziała przynajmniej jedna osoba wynosi 5,39, 

średnia ocena z ankiet poddanych analizie kształtuje się na poziomie 5,34.  

4. Liczba ankiet których ocena wszystkich pytań jest wyższa od średniej wynosi 77, 

oznaczono w tabeli kolorem zielonym. 

5. Odejmując wartość odchylenia standardowego od średniej oceny ankiet poddanych 

analizie otrzymano wartość progową 4,61.  

6. Ankiety których średnia ocena wszystkich pytań jest niższa od wartości progowej 

oznaczono w tabeli kolorem żółtym i jest ich 14.  

 

Zapewnienie właściwych kompetencji kadry nauczającej 

W roku akademickim 2019/2020 przeprowadzono 5 hospitacji zajęć  w trybie stacjonarnym 

oraz 5 hospitacji w trybie zdalnym. Przy ogólnej ilości 119 nauczycieli prowadzących zajęcia 

na kierunku weterynaria, odsetek pracowników poddanych hospitacji wynosi 8,4%. W 

UCMW jest prowadzonych 96 przedmiotów obowiązkowych, koordynatorami 67 

przedmiotów są pracownicy z tytułem naukowym profesora lub stopniem naukowym doktora 

habilitowanego. Odsetek zajęć których koordynatorem jest pracownik samodzielny wynosi 

69,8%. 

W roku akademickim 2019/2020 pracownicy UCMW brali udział w:  

1. Międzynarodowa Konferencja Weterynaryjnej Medycyny Ratunkowej. – udział w 

konferencji 

2. XXVII Międzynarodowy Kongres  Medycyny Weterynaryjnej Małych Zwierząt PSLWMZ 

w Łodzi, w dniach 15-17.XI.19. – udział w konferencji 

3. Szkolenie: Jan Paczesny/Amber Editing, Efektywne Publikowanie Naukowe, UR Kraków, 

08.04.2019r. 



4. Kurs pedagogiczny w Kolegium Nauk Społecznych na Politechnice Krakowskiej w ramach 

Studium Pedagogicznego dla Asystentów i Doktorantów (II semestry). Kurs ten był 

współfinansowany przez UR i zakończył się złożeniem egzaminu w semestrze letnim 2020 

roku. 

5. Kurs zooarcheologii/warsztaty The University of Sheffield, “Understanding Zooarcheology 

II” 17th-19th January 2019. 

 

 

Ocena działalności Koła Naukowego i działalności publikacyjnej studentów 

W roku akademickim 2019/2020 działało 6 sekcji Koła Naukowego Medyków 

Weterynaryjnych: Sekcja chirurgiczno-radiologiczna, anatomiczna, diagnostyki klinicznej i 

laboratoryjnej, mikrobiologiczna, hipiatryczna, praktycznej toksykologii zwierząt. 

 

W ramach działalności kół naukowych prowadzono badania w zakresie:  

Sekcja diagnostyki klinicznej i laboratoryjnej 

- Metody inwazyjne i nieinwazyjne w diagnostyce chorób gruczołu krokowego 

u psów z uwzględnieniem aspektu hormonalnego. 

- Prokalcytonina jako marker zapalenia 

Sekcja mikrobiologiczna 

Częstość występowania Trichophyton benhamiae u kawii domowych na terenie województwa 

małopolskiego i śląskiego" 

Sekcja hipiatryczna  

– Badanie rektalne klaczy – kontrola cyklu  rujowego, potwierdzenie źrebności, kontrola 

rozwoju płodu, nauka rozpoznawania płci u płodu 

– Kontrola wyźrebień z nocnymi dyżurami oraz pomoc przy porodzie 

– Imprinting 

– Pozyskiwanie zarodków u klaczy 

– Regularne spotkania sekcji hipiatrycznej, na których studenci prezentują opracowane 

przez siebie artykuły naukowe, zawierające najnowsze standardy w dziedzinie hipiatrii 

– Przygotowanie filmu na Małopolską Noc Naukowców 2020 - „Ciąża u klaczy” 

– Uczestnictwo studentów w zawodach TREC – ośrodek jeździecki Tabun, pomoc w 

badaniu na bramce weterynaryjnej 

– W 2019 roku dla studentów zainteresowanych hipiatrią, we współpracy z sekcją 

weterynaryjną Polskiego Związku Jeździeckiego, przeprowadzone zostały warsztaty z 

zakresu diagnostyki ortopedycznej koni. 

 

Sekcja Chirurgiczno-radiologiczna w ramach działalności koła naukowego w bieżącym 

roku akademickim wykonano następujące zabiegi chirurgiczne i radiologiczne: 

18.12.2019- tomografia kota z guzem tchawicy 

07.01.2020- tomografia psa z dyskopatią 

08.01.2020- tomografia psa z dyskopatią 

10.01.2020- tomografia dwóch psów z dyskopatią 

13.01.2020- tomografia kota z nowotworem mózgu 

17.01.2020- operacja zespolenia miednicy u psa 

03.02.2020- tomografia psa z dyskopatią 



09.02.2020- tomografia psa z guzem wątroby 

12.02.2020- operacja kastracji suki i kastracji psa 

17.02.2020- tomografia kota z mięsakiem po iniekcyjnym, tomografia psa z dyskopatią 

26.02.2020- tomografia dwóch psów z dyskopatią  

W roku akademickim 2019/2020 nie odnotowano wystąpień studentów na konferencjach jak 

również nie zostały opublikowane żadne prace naukowe z udziałem studentów. 

 

Infrastruktura wykorzystywana w realizacji programu studiów:  

Zajęcia na kierunku weterynaria prowadzone są przez pracowników UCMW z 

wykorzystaniem infrastruktury Uniwersytetu Rolniczego, infrastruktury Uniwersytetu 

Jagiellońskiego oraz infrastruktury zewnętrznej podmiotów z którymi zostały podpisane 

stosowne umowy celem realizacji zajęć praktycznych. 

W roku akademickim 2019/2020 nie została przeprowadzona odrębna ocena infrastruktury 

dydaktycznej, zwracano jednak uwagę na warunki prowadzenia zajęć i wyposażenie podczas 

hospitacji, jak również na bieżąco były realizowane potrzeby związane z funkcjonowaniem 

sal i ich wyposażenia oraz potrzebami wynikającymi ze zmiany formy prowadzenia części 

zajęć w okresie ograniczeń sanitarnych. Dostosowano sale do prowadzenia zajęć z 

zachowaniem wymogów sanitarnych.  

W 2019 roku zostało oddane do użytku laboratorium diagnostyczne przy Przychodni 

Weterynaryjnej Uniwersytecka. W laboratorium wykonywane są badania zarówno na 

potrzeby klientów przychodni jak i na potrzeby dydaktyczne ćwiczeń i staży klinicznych.  

„Laboratorium diagnostyczne wykonuje badania w zakresie: morfologia krwi (oznaczenie 

maszynowe oraz rozmaz manualny), biochemia krwi, badanie moczu ogólne z osadem, 

badanie kału, badanie płynów z jam ciała, badanie mikroskopowe zeskrobin, włosów, 

preparatów odciskowych itp „ 

 

Interesariusze zewnętrzni – współpraca z otoczeniem społeczno-gospodarczym 

Współpraca z otoczeniem zewnętrznym ma na celu podniesienie jakości kształcenia na 

kierunku Weterynaria w UCMW UJ-UR. 

Otoczenie zewnętrzne stanowią interesariusze zewnętrzni, którzy tworzą Radę Interesariuszy 

Zewnętrznych ds. kontaktów z UCMW UJ-UR. 

Rola i aktywność interesariuszy zewnętrznych jest wielopłaszczyznowa. Ważne i nie do 

przecenienia jest umożliwianie studentom weterynarii odbywanie zajęć praktycznych w 

podmiotach zarządzanych przez osoby, będące interesariuszami zewnętrznymi. Ćwiczenia 

praktyczne odbywają się m.in. w oborze krów mlecznych w Kobylanach oraz w Zakładzie 

Higieny Weterynaryjnej w Krakowie. Częste kontakty ze studentami Weterynarii oraz 

nauczycielami akademickimi owocują poszerzaniem przez interesariuszy zewnętrznych 

wiedzy na temat funkcjonowania UCMW UJ-UR, sposobu i zakresu prowadzenia 

poszczególnych przedmiotów klinicznych oraz treści przekazywanych studentom w trakcie 

zajęć teoretycznych i praktycznych.  

Współpraca z interesariuszami zewnętrznymi polega na indywidualnych aktywnych 

kontaktach bezpośrednich, utrzymywanych przez władze UCMW UJ-UR, jak również 

nauczycieli akademickich wyjeżdżających ze studentami na ćwiczenia terenowe i/lub staże 

kliniczne. Utrzymywanie roboczych kontaktów z poszczególnymi interesariuszami odbywa 

się również  poprzez kontakt telefoniczny. Efektem konkretnym spotkania Dyrektora UCMW 

UJ-UR z Panią dr Agnieszką Szewczyk – Kuta – Małopolskim Wojewódzkim Lekarzem 

Weterynarii jest zaplanowanie dla studentów V roku (semestr X)  zorganizowania seminarium 

poświęconego aktualnej sytuacji epidemiologicznej na terenie województwa małopolskiego z 



uwzględnieniem wielu zagrożeń związanych z afrykańskim pomorem świń oraz grypą 

ptaków. W trakcie tego seminarium odbędą się także prelekcje na temat roli i obowiązków 

lekarza weterynarii wolno praktykującego w  zwalczaniu chorób zakaźnych i zaraźliwych 

zwierząt oraz efektywnej współpracy wolno praktykującego lekarza weterynarii z urzędowym 

lekarzem weterynarii. 

Studenci kierunku Weterynaria mają także możliwość kontaktu z otoczeniem zawodowym 

poprzez uczestnictwo w zajęciach  praktycznych w Zakładzie Higieny Weterynaryjnej (ZHW) 

w Krakowie. Jest to dla nich ogromna szansa bezpośredniego kontaktu z laboratorium 

weterynaryjnym oraz możliwością zapoznania się z charakterem pracy lekarza weterynarii w 

ZHW. Warto podkreślić, że ZHW odgrywa bardzo ważną rolę w diagnostyce chorób 

zakaźnych zwierząt oraz w kontroli mikrobiologicznej produktów żywnościowych 

pochodzenia zwierzęcego, a w konsekwencji sprawuje nadzór nad całym łańcuchem 

żywnościowym, co ma kolosalne znaczenie z punktu widzenia ochrony zdrowia publicznego. 

Zakłady Higieny Weterynaryjnej są także ważnym potencjalnym pracodawcą dla wielu 

lekarzy weterynarii. Studenci mają też sposobność uczestniczyć w zajęciach wyjazdowych, z 

przedmiotu Higiena środków żywienia zwierząt  do firmy Royal Canin, gdzie mogą zapoznać 

się ze wszystkimi procedurami wytwarzania karmy dla psów i kotów. Sprawowanie nadzoru 

nad jakością higieniczną pasz jest także odpowiedzialnością lekarza weterynarii.  

Uczestnictwo w Radzie Interesariuszy Zewnętrznych przedstawiciela Izby Lekarsko-

Weterynaryjnej  oraz przedstawiciela Powiatowego Inspektoratu Weterynarii daje naszym 

studentom możliwość pozyskiwania na bieżąco ważnych informacji związanych z 

wykonywaniem zawodu lekarza weterynarii w Regionie Polski Południowej, w tym 

możliwości i ewentualnie miejsca zatrudnienia dla absolwentów Krakowskiej Weterynarii. 

 

Dyrektor UCMW UJ-UR  wdrożył następujące działania w celu doskonalenia procesu 

jakości kształcenia: 

1. nawiązano współpracę z podmiotami zewnętrznymi o charakterze klinicznym w celu 

umożliwienia studentom szerokiego kontaktu z różnorodnymi przypadkami 

klinicznymi dotyczącymi wszystkich gatunków zwierząt gospodarskich oraz 

towarzyszących. 

2. zatrudniono uznanych, pod względem zawodowym, lekarzy wet. z tytułem specjalisty 

na stanowiska dydaktyczne w celu współprowadzenia staży klinicznych z 

przedmiotów takich, jak: choroby koni, choroby zwierząt towarzyszących, choroby 

ptaków. 

3. zatrudniono dwóch lekarzy weterynarii w Przychodni Weterynaryjnej 

„Uniwersytecka” w Przegorzałach , która spełnia ważną rolę z punktu widzenia 

klinicznego, ale także i dydaktycznego (możliwość odbywania staży klinicznych z 

chorób zwierząt towarzyszących). 

4. Utworzono klinikę wyjazdową (zakupiono i wyposażono w niezbędny sprzęt i 

narzędzia lekarsko-weterynaryjne ambulans) dla dużych zwierząt. Umożliwia 

studentom udział w leczeniu koni i innych zwierząt gospodarskich w warunkach 

terenowych. Ważny aspekt kliniczny i dydaktyczny. 

5. Nawiązano bardzo dobre kontakty i podpisano umowę o współpracy, pomiędzy UR w 

Krakowie a Uniwersytetem Weterynaryjnym w Koszycach, w zakresie wymiany 

nauczycieli akademickich, studentów, a także prowadzenia wspólnych projektów 

naukowo-badawczych. Niestety Covid-19 drastycznie utrudnił te kontakty.  

6. Zorganizowano studentom V roku (jeszcze przed wybuchem epidemii SARS-Cov- 2) 

wyjazd i odbycie zajęć stażowych z przedmiotu Choroby zwierząt gospodarskich w 

Uniwersytecie Weterynaryjnym w Koszycach. 



7. Podpisano i zrealizowano umowę z Panią Prof. wet. Zitą Faixovą – jako prof. 

wizytującą, która poprowadziła wykłady i seminaria dla studentów weterynarii z 

przedmiotu Patofizjologia. Współpraca z Panią Profesor Faixovą będzie 

kontynuowana w przyszłości. 

8. Organizuje się szereg dodatkowych szkoleń i warsztatów dla studentów wyższych lat z 

przedmiotów klinicznych. Dają one możliwość zdobywania dodatkowej wiedzy i 

umiejętności praktycznych studentom, szczególnie zainteresowanym odnośnym 

przedmiotem. 

9. Na bieżąco prowadzone są hospitacje przedmiotów i prowadzących. Daje to 

możliwość obiektywnej oceny obu procesów z jednej strony, z drugiej zaś pozwala na 

podejmowanie odpowiednich kroków korygujących i dyscyplinujących w celu 

uzyskiwania coraz lepszych efektów kształcenia. 

 


