
             

WETERYNARIA  

studia jednolite magisterskie 

stacjonarne i niestacjonarne 

kierunek z przyszłością

 

O przyjęcie na studia jednolite magisterskie mogą ubiegać się 

kandydaci posiadający świadectwo dojrzałości.  

www.up.lublin.pl/kierunek-weterynaria
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Przedmioty maturalne uwzględniane w rekrutacji: 

obowiązkowo biologia oraz jeden przedmiot do wyboru: 

chemia, fizyka i astronomia, matematyka

Mnożniki stosowane w ocenie konkursowej:

Wydział Medycyny Weterynaryjnej:                                       

ul. Głęboka 30, 20-612 Lublin, tel. 81 445 66 61, 

dziek.wet@up.lublin.pl 

Postępowanie kwalifikacyjne na studia dla kandydatów:

Centrum Dydaktyki i Spraw Studenckich:

tel. 81 445 66 45, 445 68 85 rekrutacja@up.lublin.pl



stawiamy na praktykę

perspektywy zawodowe

Kształcimy praktycznie!

Kształcenie obejmuje treści z zakresu:

nauk podstawowych (chemia, biochemia, biologia, 

f izyka,  anatomia,  f iz jologia,  mikrobiologia,  

farmakologia, genetyka, toksykologia itd.); nauk 

klinicznych (diagnostyka kliniczna i laboratoryjna, 

diagnostyka obrazowa, patomorfologia, prewencja, 

chirurgia ogólna i anestezjologia, parazytologia, 

choroby zwierząt gospodarskich, koni, psów i kotów, 

ptaków i innych zwierząt); produkcji zwierzęcej 

(żywienie zwierząt, agronomia, chów i hodowla 

zwierząt, etologia i ochrona zwierząt); higieny 

żywności zwierzęcego pochodzenia; administracji           

i ustawodawstwa weterynaryjnego; ochrony zdrowia 

publicznego. 

Program studiów obejmuje na ostatnich latach staże 

kliniczne z zakresu chorób: ptaków, zwierząt 

gospodarskich, koni, psów i kotów oraz praktyki: 

hodowlaną, kliniczną oraz w inspekcji weterynaryjnej.

Wydział Medycyny Weterynaryjnej Uniwersytetu 

Przyrodniczego w Lublinie posiada akredytację 

Europejskiego Stowarzyszenia Wydziałów Medycyny 

Weterynaryjnej (EAEVE), co potwierdza wysoką jakość 

kształcenia na kierunku weterynaria.

Absolwenci uzyskują tytuł lekarza weterynarii i są 

przygotowani do wykonywania wolnego zawodu lekarskiego. 

Kwalifikacje są zgodne z rozporządzeniem Ministra Nauki             

i Szkolnictwa Wyższego (Dz.U. 2011 nr 207 poz. 1233) oraz         

z dyrektywą WE 2005/36/EC.

Wiedza i umiejętności zdobyte w trakcie studiów przygotowują 

absolwenta do:

- badania stanu zwierząt,      

- rozpoznawania, zapobiegania, zwalczania i leczenia    

chorób zwierząt, 

-   wykonywania zabiegów chirurgicznych, 

-   wydawania opinii i orzeczeń lekarsko-weterynaryjnych,

- badania zwierząt rzeźnych, mięsa i innych produktów 

pochodzenia zwierzęcego;

- nadzoru sanitarno-weterynaryjego nad produktami 

pochodzenia zwierzęcego, ochrony zdrowia publicznego             

i środowiska oraz obrotu zwierzętami;

- wykonywania badań i weterynaryjnej oceny środków 

żywienia zwierząt oraz warunków ich wytwarzania;

- upowszechniania wiedzy weterynaryjnej, zarządzania            

w zakresie spraw weterynaryjnych oraz wykonywania badań 

laboratoryjnych dla celów diagnostycznych, profilaktycznych, 

leczniczych lub sanitarno-weterynaryjnych.  

·  zajęcia terenowe i praktyczne

·  samodzielne przeprowadzanie badań w trakcie zajęć

·  praktyki obowiązkowe i ponadprogramowe,                               

    staże i praktyki zagraniczne

·  wymiana międzynarodowa w ramach programu  

    Erasmus oraz krajowa poprzez program  MOSTAR

· wsparcie Biura Kształcenia Praktycznego i Rozwoju 

Kompetencji

·  lektoraty z języków obcych uwzględniają słownictwo 

    specjalistyczne, typowe dla danego kierunku

·  szereg kół naukowych i organizacji studenckich, w których 

     można rozwijać swoje zainteresowania 
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