
                                                                                                

                                                             
                                   

Kod modułu M WE SEM8 M77 

Kierunek  lub kierunki studiów 
 

Weterynaria 

Nazwa modułu kształcenia, także 

nazwa w języku angielskim 

Praktyka kliniczna 1 (po VIII semestrze) 

Clinical training  1 (after VIII term) 

Język wykładowy 
 

polski 

Rodzaj modułu kształcenia 

(obowiązkowy/fakultatywny) 

obowiązkowy 

Poziom modułu kształcenia 

 

Jednolite studia magisterskie 

Rok studiów dla kierunku 
 

IV 

Semestr dla kierunku 

 

po VIII semestrze 

Liczba punktów ECTS z podziałem 

na kontaktowe/ niekontaktowe 

4 (3/1) 

Tytuł/ stopień/Imię i nazwisko 
osoby odpowiedzialnej 

dr Andrzej Puchalski – osoba zaliczająca praktyki kliniczne z 
wpisem oceny do indeksu oraz karty egzaminacyjnej  (na 

podstawie analizy zapisów dokonywanych przez studentów w 
dziennikach praktyk oraz dodatkowych pytań w przypadku 

ewentualnych niejasności związanych z przebiegiem praktyki). 

2.Lekarz weterynarii sprawujący bezpośredni nadzór nad 
studentem odbywającym praktykę kliniczną. 

Jednostka oferująca moduł 

 

Wydział Medycyny Weterynaryjnej, Uniwersytet Przyrodniczy w 

Lublinie 

Cel modułu 

 

Celem praktyki jest zaznajomienie studentów z zadaniami, 

organizacją i pracą kliniki weterynaryjnej oraz pogłębienie 
wiadomości praktycznych z zakresu diagnostyki klinicznej i 

laboratoryjnej, chirurgii weterynaryjnej oraz chorób 

wewnętrznych zwierząt gospodarskich. Jeżeli lekarz sprawujący 
bezpośredni nadzór nad studentami odbywającymi praktykę uzna 

to za to za celowe, także z radiologii. 

Treści modułu kształcenia – 
zwarty opis ok. 100 słów. 

w zakresie dokumentacji chorobowej: 

- poznanie używanych w klinice formularzy dokumentacji 

chorobowej (karta choroby, książka przyjęć, komputerowa 
ewidencja przyjęć i leczenia), 

w zakresie organizacji i administracji: 

- poznanie zasad organizacji pracy w miejscu odbywania 

praktyki, 

- zaznajomienie się z rejestracją pacjentów i systemem ewidencji 
(książka przyjęć, komputerowa ewidencja przyjęć i leczenia), 

- poznanie sposobów zaopatrzenia oraz ogólnych zasad 
prowadzenia magazynu leków i materiałów: 

- przyjmowanie, rozchodowanie, przechowywanie oraz 

ewidencjowanie leków i materiałów. 

w zakresie chorób wewnętrznych: 

- przeprowadzenie podstawowych czynności diagnostycznych, 
- wykonywanie prostych zabiegów (wstrzyknięcia podskórne, 

domięśniowe i dożylne, punkcje jamy opłucnej i otrzewnej, 

cewnikowanie pęcherza moczowego, wlewy doprostnicze),  
- zapoznanie się z najczęściej używanymi w praktyce klinicznej 



lekami, 

- interpretacja wyników badań dodatkowych (badania 
morfologiczne krwi i moczu, badania biochemiczne krwi, badania 

gazometryczne, EKG), 

- zaznajomienie się z metodami leczenia najczęściej 
występujących schorzeń wewnętrznych. 

w zakresie chirurgii weterynaryjnej: 

- znieczulenie miejscowe i ogólne, 

- zakładanie opatrunków, 
- wykonywanie nieskomplikowanych zabiegów chirurgicznych, 

- asystowanie do małych zabiegów chirurgicznych (z zakresu 

chirurgii ogólnej, okulistyki, ortopedii i stomatologii), 

w zakresie radiologii: 

- zasady przygotowania pacjenta do badania radiologicznego i 
ultrasonograficznego, 

- interpretacja zdjęć rentgenowskich i obrazów 

ultrasonograficznych 
 

Zalecana lista lektur lub lektury 
obowiązkowe 

 

1. Regulamin Praktyk Studenckich 
2. Program praktyk zawodowych (praktyki klinicznej oraz 

sanitarnej) dla studentów IV i V roku Medycyny 

Weterynaryjnej w Lublinie 
3.  Artykuły w czasopismach weterynaryjnych 

Planowane 

formy/działania/metody 
dydaktyczne 

 

 

Praktyczne zajęcia z lekarzem sprawującym nadzór nad praktyką 
kliniczną 

 

 


