МАГИСТРАТУРАТА предлага

Компетенции и нови знания за
администриране на
ветеринарномедицинската дейност в
контекста на общественото здраве.
ЛЕКЦИИ И КОНСУЛТАЦИИ
ПО ТЕМИ:

Право за кандидатстване имат
дипломирани ветеринарни лекари от
всички сфери на заетост в публичния
и държавния сектори: ветеринарни
лекари от системата на БАБХ;
ветеринарни лекари от практиката;
наети в сферата на бизнеса с
ветеринарномедицински продукти и
храни; работещи ветеринарни лекари
в други стопански области и
ведомства, ненаети лица и др.

Организация и правно
регламентиране на контрола и
безопасността на храните от
животински произход.
Организация и правно
регламентиране на профилактиката
и борбата със заразните болести.

ТРАКИЙСКИ
УНИВЕРСИТЕТ
ВЕТЕРИНАРНОМЕДИЦИНСКИ
ФАКУЛТЕТ

Магистърска програма
„ ВЕТЕРИНАРНА
АДМИНИСТРАЦИЯ”



Правни аспекти при защита и
хуманно отношение към животните.


Управление на
ветеринарномедицинската дейност
при кризи.


Финанси,

счетоводство и контрол на
ветеринарномедицинската дейност.
Публично административно и
наказателно право.


Тракийски университет –
Стара Загора
Ветеринарномедицински
факултет – Деканат
Офис “Магистърски програми”
Тел. 042/699 690; 699 550
e-mail: vetzakon@gmail.com

Програмата е съгласувана с БАБХ и ОІЕ

МАГИСТЪРСКА ПРОГРАМА “ВЕТЕРИНАРНА АДМИНИСТРАЦИЯ”
СРОКОВЕ И УЧЕБНА ПРОГРАМА

ОБУЧЕНИЕ И ИЗПИТИ

НАДГРАЖДАЩИ И НОВИ УМЕНИЯ
в сферата на:

Обучението е три семестъра,
задочна форма на обучение с
продължителност 18 месеца.


Първи семестър – 4
задължителни и 2 избираеми
дисциплини.


Втори семестър – 4 задължителни
и 3 избираеми дисциплини.


Трети семестър – 2 задължителни
дисциплини, подвижен семинар,
подготовка и защита на дипломна
работа.


Семестриалната такса се
определя съобразно държавните
изисквания.


Учебните програми по дисциплините
са разработени в съответствие с
националната и Европейска
нормативна база и критерии на
Международния ветеринарен кодекс
по отношение изискванията за
управление на
ветеринарномедицинската дейност,
потребностите на пазара на труда и
изискванията на работодателите.

Ветеринарномедицинския
мениджмънт и управление на
човешките ресурси.


Бизнескомуникациите и връзки с
обществеността.




Публичната администрация.

ПРОФЕСИОНАЛНА РЕАЛИЗАЦИЯ
Централно управление на
Българската агенция по безопасност
на храните.


Общият хорариум е 1020 учебни
часа, които включват лекции и
семинарни занятия и
самоподготовка.

Областни дирекции по безопасност
на храните.


Научни институти и
изследователски структури.


Други национални и международни
организации, работещи в сферата на
управление на
ветеринарномедицинската дейност и
др.


