TECHNIK WETERYNARII
DOKUMENTY UZYSKIWANE
PO ZAKOŃCZENIU TECHNIKUM
1. świadectwo ukończenia szkoły
2. certyfikat kwalifikacji zawodowej
– ROL.11.Prowadzenie chowu
i inseminacji zwierząt
– ROL.12.Wykonywanie weterynaryjnych czynności pomocniczych
wydane przez Okręgową Komisję
Egzaminacyjną po zdanym egzaminie
3. państwowy dyplom zawodowy wydany
przez OKE w przypadku zdania egzaminów
zawodowych z zakresu wszystkich kwalifikacji wyodrębnionych w danym zawodzie
4. świadectwo dojrzałości wydane przez
OKE dla absolwenta, który zdał egzamin
maturalny

Jeśli kochasz zwierzęta, chcesz im pomagać, a kontakt z nimi sprawia Ci
radość, to technik weterynarii jest zawodem dla Ciebie! Nauczysz się m.in.
udzielać pierwszej pomocy medycznej zwierzętom, pielęgnować je, a także
asystować lekarzowi weterynarii w trakcie zabiegów medycznych.
Fachowca w tej dziedzinie zatrudnią nie tylko prywatne lecznice, ale także
zakłady hodowli zwierząt, inspekcje weterynaryjne, schroniska i ogrody
zoologiczne.

NAUCZYSZ SIĘ:
- asystować lekarzowi weterynarii przy zabiegach chirurgicznych oraz podczas
leczenia chorób zwierząt
- wykonywać weterynaryjne zabiegi pielęgnacyjnych, higienicznych
i fizykoterapeutycznych
- pobierać próbki do badań laboratoryjnych
- podawać leki zwierzętom
- zakładać opatrunki, robić zastrzyki i udzielać zwierzętom pierwszej pomocy
w nagłych wypadkach
- opiekować się zwierzętami leczonymi w warunkach ambulatoryjnych
i stacjonarnych
- zapobiegać chorobom i oceniać stan zdrowia zwierząt
- wykonywać zabiegi inseminacji wybranych gatunków zwierząt

TECHNIKUM - SAME KORZYŚCI!

PRZEDMIOTY ZAWODOWE
- Anatomia i fizjologia zwierząt
- Chów zwierząt
- Rozród i inseminacja zwierząt
- Profilaktyka i leczenie chorób zwierząt
- Kontrola i nadzór weterynaryjny

Po technikum możesz iść na studia lub do szkoły policealnej, albo od razu rozpocząć
pracę w miejscach takich jak:
- zakłady lecznicze i kliniki dla zwierząt
- inspektoraty weterynaryjne, laboratoria weterynaryjne
- stacje hodowli i unasieniania zwierząt
- zakłady przetwórstwa środków spożywczych pochodzenia zwierzęcego
- jednostki organizacyjne utrzymujące zwierzęta, tj. stadniny, zoo
- zakłady wytwarzania pasz dla zwierząt

- Chów zwierząt w praktyce
- Rozród i inseminacja zwierząt w praktyce
- Diagnostyka weterynaryjna w praktyce
- Profilaktyka i leczenie chorób zwierząt
w praktyce
- Kontrola i nadzór weterynaryjny w praktyce
- Bezpieczeństwo i higiena pracy
- Język angielski zawodowy

EGZAMINY I PRAKTYKI W TECHNIKUM
Egzamin zawodowy jest egzaminem zewnętrznym, potwierdzającym kwalifikacje
w zawodzie. Przeprowadzany jest oddzielnie dla każdej kwalifikacji:
- ROL.11. odbywa się pod koniec 1 półrocza klasy III
- ROL.12. odbywa się pod koniec 1 półrocza klasy V

- Przepisy ruchu drogowego

Praktyki zawodowe trwają 8 tygodni (280 godz.):
w klasie II - 140 godz. - 4 tygodnie w 1 półroczu
w klasie IV -140 godz. - 4 tygodnie w 1 półroczu

DODATKOWE KURSY

Miejsce realizacji praktyk zawodowych: gospodarstwa rolne prowadzące chów
zwierząt gospodarskich, podmioty świadczące usługi z zakresu inseminacji bydła
i świń, hodowle psów i kotów, schroniska i hotele dla zwierząt oraz zakłady lecznicze
dla zwierząt, w tym gabinety weterynaryjne, przychodnie weterynaryjne, lecznice
weterynaryjne, weterynaryjne laboratoria diagnostyczne, schroniska dla zwierząt
oraz organa kontroli i nadzoru weterynaryjnego.

Zapytaj w sekretariacie szkoły o dodatkowe
kursy proponowane uczniom! W ofercie m.in.:
- EKG zwierząt
- Podstawy ratownictwa weterynaryjnego
- Pierwsza pomoc przedmedyczna
- Podstawowy kurs groomerski (strzyżenie psów)

www.technikum.pl

