
Zarządzenie Nr 58/2021 

Rektora Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie 

z dnia 11 maja 2021 roku 

 

w sprawie nowelizacji Zarządzenia Rektora Nr 133/2020 z dnia 29 czerwca 2020 roku 

dotyczącego wprowadzenia programu studiów stacjonarnych na kierunku weterynaria, 

jednolite studia magisterskie, profil praktycznym 

 

Na podstawie art. 53 ust 1 i 2 Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym  

i nauce (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 478 ze zm.) i § 14 ust. 1 Statutu Uczelni z dnia 14 czerwca 2019 

roku, w związku z Uchwałą Senatu nr 38/2021 z dnia 30 kwietnia 2021 roku  

 

zarządzam, co następuje: 

§ 1 

Z dniem 1 października 2021 roku wprowadza się zmiany do programu studiów na kierunku 

weterynaria, jednolite studia magisterskie na profilu praktycznym, studia stacjonarne dostosowany 

do standardu kształcenia przygotowującego do wykonania zawodu lekarza weterynarii w ten 

sposób, że zmienia się sylabusy następujących przedmiotów: 

1) Chirurgia ogólna i anestezjologia (semestr 6) – sylabus stanowi Załącznik nr 1 do 

niniejszego Zarządzenia; 

2) Rozród zwierząt gospodarskich (semestr 7) – sylabus stanowi Załącznik nr 2 do 

niniejszego Zarządzenia; 

3) Rozród koni (semestr 8) – sylabus stanowi Załącznik nr 3 do niniejszego 

Zarządzenia; 

4) Andrologia i sztuczne unasienianie (semestr 8) – sylabus stanowi Załącznik nr 4 do 

niniejszego Zarządzenia; 

5) Chirurgia psów i kotów (semestr 9) – sylabus stanowi Załącznik nr 5 do niniejszego 

Zarządzenia; 

6) Staż kliniczny – choroby koni (semestr 10) – sylabus stanowi Załącznik nr 6 do 

niniejszego Zarządzenia; 

7) Staż kliniczny – choroby koni (semestr 11) – sylabus stanowi Załącznik nr 7 do 

niniejszego Zarządzenia; 

8) Staż kliniczny – choroby zwierząt gospodarskich (semestr 10) – sylabus stanowi 

Załącznik nr 8 do niniejszego Zarządzenia; 

9) Staż kliniczny – choroby zwierząt gospodarskich (semestr 11) – sylabus stanowi 

Załącznik nr 9 do niniejszego Zarządzenia; 

10) Staż kliniczny – choroby psów i kotów (semestr 11) – sylabus stanowi Załącznik  

nr 10 do niniejszego Zarządzenia. 

 

§ 2 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

Kraków, dnia 11 maja 2021 roku 

                                                       R e k t o r 

 

  

                                                                                 dr hab. inż. Sylwester Tabor, prof. UR 


