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Versioon: 1

Teade

Kutseala: veterinaararst

Teate kokkuvõte

Teatav riik Belgia

Kvalifikatsiooni tõendav dokument (nl) text
(fr) text
(de) text

Tõendava dokumendi mitteametlik
tõlge inglise keelde
Väljaandev asutus (nl) text

(fr) text
(de) text

Asutuse nimetuse mitteametlik tõlge
inglise keelde

Võrdluskuupäev 10/11/2014
Kvalifikatsioonitunnistusele lisatav

tunnistus
Teate liik A. Uus kutsenimetus / tõendav dokument / tunnistus / koolitusprogramm

Täpne teate liik A2. Uus kutsenimetus (hõlmab vajaduse korral tõendavat dokumenti, koolitust ja tunnistust)

Viide õigusnormile
Kas teatatud siseriiklikud
õigusnormid on internetis

avaldatud?

Jah

Internetilink http://ec.europa.eu/imi-net
Täiendav teave siseriiklike

õigusnormide kohta (sh täiendavad
internetilingid, kui need on olemas)

Koolitusnõuded

Viide õppeaastale 2001/2002

Koolituse kogukestus aastates 5.0

ECTSi ainepunktide arv kokku

Koolituse kogukestus (en) 5

Teoreetilise koolituse kestus (en) 2

Praktilise koolituse kestus (en) 3
Kas osalise ajaga koolitus on

lubatud? Ei

Koolitusprogrammi üksikasjad
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Viide koolitusprogrammi ja selles
sisalduvaid õppeaineid

reguleerivatele asjakohastele
siseriiklikele õigusnormidele

Esitada täiendavat teavet direktiivi 2005/36/EÜ V lisa punktis 5.4.1 loetletud õppeainete kohta.
Kas õpe sisaldab kõiki lisas

põhiainete all loetletud üksikuid
õppeaineid?

Jah

Kas õpe sisaldab kõiki lisas eriainete
all loetletud põhiliste ainete üksikuid

õppeaineid?

Jah

Kas õpe sisaldab kõiki lisas eriainete
all loetletud kliiniliste ainete üksikuid

õppeaineid?

Jah

Kas õpe sisaldab kõiki lisas eriainete
all loetletud loomakasvatuse

põhiainete üksikuid õppeaineid?

Jah

Kas õpe sisaldab kõiki lisas eriainete
all loetletud toiduhügieeni ainete

üksikuid õppeaineid?

Ei

Selgitada, kui ühte või mitut
õppeainet õpetatakse teiste
õppeainete raames või koos

nendega

(en) text

Teadmised ja oskused
Selgitada, kuidas tagatakse, et kutsetöötaja omandab direktiivi 2005/36/EÜ artikli 38 lõikes 3
loetletud teadmised ja oskused.

Piisavad teadmised
veterinaararstitöö aluseks olevate

teadusalade kohta ja sellega
seonduvate liidu õigusaktide kohta

(en) text

Piisavad teadmised loomade ehituse,
funktsioonide, käitumise ja

füsioloogiliste vajaduste kohta,
samuti oskused ja pädevused nende

kasvatamiseks, toitmiseks, heaoluks,
paljunemiseks ja hügieeniks üldiselt

(en) text

Kliinilised, epidemioloogilised ja
analüütilised oskused ja pädevused,

mida on vaja loomade haiguste
ärahoidmiseks, diagnoosimiseks ja

raviks

(en) text

Piisavad teadmised, oskused ja
pädevused ennetava meditsiini

valdkonnas, kaasa arvatud päringute
ja tõendamisega seotud pädevused

(en) text

Piisavad teadmised sööda ja
inimtarbeks mõeldud loomsete
toitude tootmise, töötlemise ja

ringlusse laskmisega seotud
hügieeni ja tehnoloogiate kohta

(en) text

Teadmised, oskused ja pädevused,
mida on vaja, et vastutustundlikult ja

mõistlikult kasutada
veterinaarravimeid, et loomi ravida

ja tagada toiduahela ohutus ning
keskkonnakaitse

(en) text

Haldusteave

Vorm PQ Notification - Veterinary surgeons

Haldusliik Notification Driven

Number 2185

Staatus Mustand

Versioon 1

Viimane uuendus 11/11/2014 11:37

Algatav asutus

Asutuse nimi TEST AUTHORITY - BE
TEST AUTHORITY - BE
TEST AUTHORITY - BE

Asutuse mitteametlik nimi TEST AUTHORITY - BE

Riik Belgia

Aadress Rue Joseph 11
1000  Bruxelles

Telefon +32 00 00 00 00
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Faks

E-post mail@BEtest1.eu
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