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Meddelelse

Erhverv: Dyrlæge

Oversigt over meddelelsen

Meddelende land Belgien

Uddannelsesbevis (nl) text
(fr) text
(de) text

Uofficiel engelsk oversættelse af
beviset

Udstedende organ (nl) text
(fr) text
(de) text

Uofficiel engelsk oversættelse af
organets navn
Referencedato 10/11/2014

Certifikat, der ledsager
uddannelsesbeviset

Meddelelsestype A. Ny titel/nyt bevis/nyt certifikat/nyt uddannelsesprogram

Nøjagtig meddelelsestype A2. Ny titel (herunder bevis, uddannelse og attest, hvis relevant)

Retsgrundlag
Er de meddelte nationale

bestemmelser offentliggjort på
internettet?

Ja

Link: http://ec.europa.eu/imi-net
Yderligere oplysninger om nationale
bestemmelser (herunder eventuelt

yderligere links)

Uddannelseskrav

Akademisk referenceår 2001/2002

Uddannelsens samlede varighed i år 5.0

Samlet antal ECTS-point

Uddannelsens samlede varighed (en) 5

Varighed af teoretisk uddannelse (en) 2

Varighed af praktisk uddannelse (en) 3

Er deltidsuddannelse tilladt? Nej

Oplysninger om uddannelsesprogrammet
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Henvisning til de relevante nationale
bestemmelser vedrørende

uddannelsesprogrammet og de
omfattede fag

Angiv yderligere oplysninger om de fag, der er anført i punkt 5.4.1 i bilag V til direktiv 2005/36/EF.
Omfatter uddannelsen hvert enkelt

fag, der er anført i bilaget for
basisfag?

Ja

Omfatter uddannelsen hvert enkelt
fag, der er anført i bilaget for særlige

fag/grundlæggende videnskaber?

Ja

Omfatter uddannelsen hvert enkelt
fag, der er anført i bilaget for særlige

fag/kliniske videnskaber?

Ja

Omfatter uddannelsen hvert enkelt
fag, der er anført i bilaget for særlige

fag/animalsk produktion?

Ja

Omfatter uddannelsen hvert enkelt
fag, der er anført i bilaget for særlige

fag/levnedsmiddelhygiejne?

Nej

Sker undervisningen i ét eller flere af
disse fag inden for eller i forbindelse
med de øvrige fag, bedes du forklare

nærmere.

(en) text

Kundskaber og færdigheder
Forklar, hvordan det sikres, at den pågældende har erhvervet de kundskaber og færdigheder, der er
omhandlet i artikel 38, stk. 3, i direktiv 2005/36/EF.

Fyldestgørende kendskab til de
videnskaber, som dyrlægers

virksomhed bygger på, og til den EU-
lovgivning, der vedrører denne

virksomhed

(en) text

Fyldestgørende kendskab til de
videnskaber, som

tandlægevirksomhed bygger på,
samt en god forståelse af

videnskabelig metode

(en) text

De kliniske, epidemiologiske og
analytiske færdigheder og

kompetencer, der er nødvendige for
så vidt angår forebyggelse, diagnose

og behandling af dyrs sygdomme

(en) text

Fyldestgørende viden, færdigheder
og kompetencer inden for

forebyggende medicin, herunder
kompetencer vedrørende

forespørgsler og certificering

(en) text

Fyldestgørende kendskab til
hygiejne og fremgangsmåder i

forbindelse med frembringelse og
fremstilling af samt handel med

animalske levnedsmidler eller
levnedsmidler af animalsk

oprindelse bestemt til menneskeføde

(en) text

Den nødvendige viden og de
nødvendige færdigheder og

kompetencer til ansvarlig og
fornuftig brug af

veterinærlægemidler med henblik på
at behandle dyrene, opnå sikkerhed i
fødevarekæden og beskytte miljøet.

(en) text

Forvaltningsoplysninger

Formular PQ Notification - Veterinary surgeons

Forvaltningstype Notification Driven

Nummer 2185

Status Udkast

Version 1

Seneste opdatering 11/11/2014 11:37

Initiativtagende myndighed
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Myndighedens navn TEST AUTHORITY - BE
TEST AUTHORITY - BE
TEST AUTHORITY - BE

Myndighedens uformelle titel TEST AUTHORITY - BE

Land Belgien

Adresse Rue Joseph 11
1000  Bruxelles

Telefonnummer +32 00 00 00 00

Faxnummer

E-mailadresse mail@BEtest1.eu
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