
Zpráva systému IMI

Číslo: 2185

Forma: PQ Notification - Veterinary surgeons

Verze: 1

Oznámení

Povolání: Veterinární lékař

Údaje o oznámení

Oznamující země Belgie

Doklad o dosažené kvalifikaci (nl) text
(fr) text
(de) text

Neoficiální anglický překlad dokladu
Subjekt udělující doklad o dosažené

kvalifikaci
(nl) text
(fr) text
(de) text

Neoficiální anglický překlad názvu
subjektu

Referenční datum 10/11/2014
Osvědčení doplňující doklad

kvalifikace
Druh oznámení A. Nový titul / doklad / osvědčení / školicí program

Přesný druh oznámení A2. Nový profesní titul (zahrnuje doklad, odb. přípravu a případně osvědčení)

Odkaz na právní normu
Jsou oznamovaná vnitrostátní

ustanovení zveřejněna na internetu? Ano

Internetový odkaz http://ec.europa.eu/imi-net
Další informace týkající se

vnitrostátních ustanovení (včetně
internetových odkazů, jsou-li

k dispozici)

Požadavky na odbornou přípravu

Akademický rok 2001/2002
Celkové trvání odb. přípravy (počet

roků) 5.0

Celkový počet kreditů ECTS

Celkové trvání odb. přípravy (en) 5

Trvání teoretické přípravy (en) 2

Trvání praktického výcviku (en) 3
Je povolena rozvolněná odborná

příprava? Ne

Podrobnosti o vzdělávacím programu
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Odkaz na příslušná vnitrostátní
ustanovení týkající se vzdělávacího
programu a vyučovaných předmětů

Uveďte další informace ohledně předmětů uvedených v bodě 5.4.1 přílohy V směrnice 2005/36/ES.
Zahrnuje odborná příprava každý z

předmětů uvedených v příloze u
základních předmětů?

Ano

Zahrnuje odborná příprava každý z
předmětů uvedených v příloze u

speciálních předmětů – základních
věd?

Ano

Zahrnuje odborná příprava každý z
předmětů uvedených v příloze u

speciálních předmětů – klinických
věd?

Ano

Zahrnuje odborná příprava každý z
předmětů uvedených v příloze u
speciálních předmětů – živočišné

výroby?

Ano

Zahrnuje odborná příprava každý z
předmětů uvedených v příloze u
speciálních předmětů – hygieny

potravin?

Ne

Pokud je jeden nebo více předmětů
vyučováno v rámci jiného oboru

nebo ve spojení s nimi, vysvětlete

(en) text

Znalosti a dovednosti
Vysvětlete, jak je zajištěno, aby odborník získal znalosti a dovednosti uvedené v čl. 38 odst. 3
směrnice 2005/36/ES.

Přiměřené znalosti z věd, o které se
opírá činnost veterinárního lékaře, a

znalosti právních předpisů Unie
vztahujících se na tyto činnosti

(en) text

Přiměřené znalosti o anatomii,
fyziologii, chování a fyziologických
potřebách zvířat, jakož i o obecné
schopnosti a dovednosti pro jejich

chov, krmení, dobré životní
podmínky, reprodukci a hygieně

(en) text

Přiměřené klinické, epizootické
a analytické dovednosti a schopnosti

nutné při prevenci, diagnostice
a léčbě nemocí zvířat

(en) text

Přiměřené znalosti, dovednosti a
schopnosti pro preventivní medicínu,

včetně schopností v oblasti
vyšetřování a certifikace

(en) text

Přiměřené znalosti o hygieně
a technologii získávání, výroby

a uvádění do oběhu živočišných
potravin nebo potravin živočišného

původu určených k výživě lidí

(en) text

Znalosti, dovednosti a schopnosti
potřebné pro odpovědné a rozumné
používání veterinárních léčiv k léčbě

zvířat a zajištění bezpečnosti
potravinového řetězce a ochrany

životního prostředí.

(en) text

Administrativní údaje

Forma PQ Notification - Veterinary surgeons

Způsob zpracování Notification Driven

Číslo 2185

Status Koncept

Verze 1

Poslední aktualizace 11/11/2014 11:37

Iniciující orgán
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Název orgánu TEST AUTHORITY - BE
TEST AUTHORITY - BE
TEST AUTHORITY - BE

Neformální název orgánu TEST AUTHORITY - BE

Země Belgie

Adresa Rue Joseph 11
1000  Bruxelles

Telefonní číslo +32 00 00 00 00

Fax

E-mailová adresa mail@BEtest1.eu
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