Studia podyplomowe z zakresu Pielęgnacja i śywienie
Zwierząt Towarzyszących
Studia Podyplomowe „Wetkos” to oferta dla profesjonalistów pracujących na co dzień
ze zwierzętami towarzyszącymi. Tematyka obejmować będzie zagadnienia
dotyczące głównie kotów i psów, a takŜe wybranych zagadnień dotyczących koni,
gryzoni i ptaków ozdobnych.
W ramach prowadzonych zajęć uczestnicy dowiedzą się np. jak oceniać pod kątem
fizyko-chemicznym i jak uŜywać preparaty do pielęgnacji zwierząt, jak ocenić
szczegółowe zapotrzebowanie
Pokarmowe zwierzęcia niezaleŜnie od jego stanu fizjologicznego, a takŜe jak je
zaspokoić przy uŜyciu diet komercyjnych i przygotowywanych samodzielnie.
Informacje przekazane na studiach mają znaczenie praktyczne ułatwiające otwarcie
lub rozszerzenie działalności usługowej z zakresu pielęgnacji Ŝywienia zwierząt
towarzyszących.
Tematyka sesji:
Przewiduje się 7 działów tematycznych obejmujących następujące zagadnienia:
•
Szczegółowe Ŝywienie zwierząt towarzyszących *
•
Bariera naskórkowa i okrywa włosowa zwierząt towarzyszących
•
Choroby skóry -stan okrywy włosowej a Ŝywienie**
•
Pielęgnacja zwierząt towarzyszących***
•
EktopasoŜyty i ich zwalczanie
•
Produkty do pielęgnacji skóry i okrywy włosowej zwierząt towarzyszących
•
Elementy psychologii, etologii, marketingu oraz rozpoznanie rynku
pielęgnacyjnego
* zajęcia prowadzą profesorowie i adiunkci Zakładu Dietetyki, Wydz. Med. Wet. SGGW
** zajęcia prowadzą profesorowie i wykładowcy Zakładu Chorób Wewnętrznych Małych Zwierząt, Wydz. Med.
Wet. SGGW
*** zajęcia prowadzi ekspert – sędzia groomerski W prowadzeniu i organizacji zajęć bierze udziału wielu
specjalistów zaproszonych spoza SGGW.

Dla kogo przeznaczone są studia?
Studia są przeznaczone dla absolwentów Wydziału Medycyny Weterynaryjnej oraz
Wydziału Nauko Zwierzętach (dawniej Zootechnicznego), którzy chcieliby poszerzyć
swoja wiedzę z zakresu pielęgnacji i Ŝywienia zwierząt towarzyszących (dopuszcza
się takŜe udział absolwentów wydziałów o profilu biologicznym, zainteresowanych
tematyką studiów, po rozmowie kwalifikacyjnej).
Informacje organizacyjne
Studia trwają rok, z podziałem na dwa semestry i kończą się egzaminem. Zajęcia
obejmują 200 godzin zajęć, w tym 75 godzin ćwiczeń, warsztatów i seminariów,
podzielonych na 14 sesji weekendowych, sobotnio-niedzielnych
Rozpoczęcie: październik 2009 r.
Koszt uczestnictwa: 2000 zł/ semestr

Dane kontaktowe
Wydział Medycyny Weterynaryjnej SGGW w Warszawie, ul. Nowoursynowska 159,
02-776 Warszawa
Kierownik Studiów: prof. dr hab. Piotr Ostaszewski, Zakład Dietetyki, Katedra Nauk
Fizjologicznych, tel. 0 22 593 62 54
Sprawy organizacyjne: dr n. wet. Sybilla Berwid-Wójtowicz, tel. kom. 0 607 92 14 98
wetkos@sggw.pl
www.wetkos.sggw.pl

