Technik weterynarii – Skorzystaj z
bezpłatnej nauki tylko Centrum
Edukacji Pro Civitas w Kielcach
Informacje o usłudze
Czy usługa może być dofinansowana?

Nie

Rodzaj usługi
Podrodzaj usługi
Dostępność usługi

Otwarta

Numer usługi

2017/01/10/6931/32847

Cena netto

0,00 zł

Cena brutto

0,00 zł

Cena netto za godzinę

0,00 zł

Cena brutto za
godzinę

0,00

Usługa z możliwością dofinansowania

Nie

Rodzaje usługi

Usługa szkoleniowa

Liczba godzin usługi

0

Termin rozpoczęcia
usługi

2017-02-25

Termin zakończenia
usługi

2019-01-31

Termin rozpoczęcia
rekrutacji

2017-01-10

Termin zakończenia
rekrutacji

2017-04-07

Maksymalna liczba uczestników

-

Kategoria główna KU

Medycyna i uroda

Czy usługa pozwala na zdobycie kwalifikacji lub
części kwalifikacji zarejestrowanych w ZRK?

Nie

Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji
innych niż kwalifikacje zarejestrowane w ZRK?

Nie

Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji?

Nie

Informacje o podmiocie świadczącym usługę
Nazwa podmiotu

Instytut Pro Civitas Sp. Z o.o.

Osoba do
kontaktu

Marta Majewska

E-mail

marta.majewska@procivitas.edu.pl

Telefon

41 240 64 26

Cel usługi
Cel edukacyjny
Kochasz opiekować się i pomagać zwierzętom? Zdobądź praktyczną wiedzę oraz tytuł zawodowy
Technik weterynarii. Tylko w Centrum Edukacji "Pro Civitas" całkowicie za darmo. Śpiesz się - mamy
już ostatnie miejsca. Więcej informacji: tel: 41 240 64 26, ul. Paderewskiego 9/4 Kielce,
http://procivitas.edu.pl

Szczegółowe informacje o usłudze
Czy usługa pozwala na zdobycie kwalifikacji rozumianych jako zbiór wiedzy lub
umiejętności lub kompetencji społecznych potwierdzonych dokumentami: Tak
Nauka zakończona Państwowym Egzaminem Zawodowym.

Czy realizacja usługi wymaga ewaluacji: Nie

Ramowy program usługi
Centrum Edukacji „Pro Civitas” – Szkoła Policealna w Kielcach za darmo!!
Jeżeli jesteś zdecydowany wziąć swoje życie we własne ręce i pokierować nim musisz podjąć tą decyzję
teraz a my pomożemy Ci ukierunkować się i wykształcić. Wszystko inne jest zależne tylko od Ciebie.
Centrum Edukacji „Pro Civitas” w Kielcach to szkoła policealna tworzona z myślą o Tobie, o każdym z
Was. Jesteśmy elastyczni i staramy się dostosować do potrzeb i wymagań naszych słuchaczy. Nauka u
nas odbywa się semestralnie, tak, więc rekrutujemy zarówno w okresie zimowym, jak i letnim.
Technik weterynarii jest osobą uprawnioną do wykonywania tych czynności, które nie wymagają
specjalistycznej wiedzy medycznej, wykorzystywanej przez lekarza weterynarii.
Technik weterynaryjny sprawuje opiekę nad zwierzętami w warunkach ambulatoryjnych i stacjonarnych,
może podawać leki dostępne bez recepty lub zaordynowane przez lekarza weterynarii, wykonuje
zabiegi sanitarno-higieniczne i ﬁzykoterapeutyczne, pobiera próby do badań laboratoryjnych i wykonuje
badania kliniczne, które są niezbędne do udzielenia pierwszej pomocy. Może udzielać pierwszej
pomocy zwierzętom.

Praca: Absolwenci kierunku mogą pracować jako pomocnicy lekarza weterynarii w przychodniach i
lecznicach dla zwierząt, w ogrodach zoologicznych, schroniskach, fermach przemysłowych, zakładach
hodowli i unasieniania zwierząt, zakładach przetwórstwa spożywczego, w weterynaryjnej inspekcji pracy
oraz nadzorze sanitarno-weterynaryjnym. Zdobyte wykształcenie umożliwia również samodzielne
prowadzenie gospodarstwa rolniczego lub zatrudnienie w firmach związanych z agrobiznesem.
Szkoła całkowicie bezpłatna:
0 zł - wpisowe
0 zł - czesne
0 zł - legitymacja i indeks
0 zł - zaświadczenia
0 zł - egzaminy i poprawki
Żadnych kar za zerwanie umowy, czy niską frekwencję!
Zapisz się już dziś: http://procivitas.edu.pl/rekrutacja
lub odwiedź nas:
Centrum Edukacji "Pro Civitas” – Szkoły Policealne w Kielcach
ul. Paderewskiego 9/4 w Kielcach, naprzeciwko CitiPark
http://procivitas.edu.pl

Opis warunków uczestnictwa
Ukończona szkoła średnia.

Harmonogram
LP

Przedmiot / Temat
zajęć

Data realizacji
zajęć

Godzina
rozpoczęcia

Godzina
zakończenia

Brak danych

Osoby prowadzące usługę
Lokalizacja usługi
Adres:
ul. Paderewskiego 9/4
Kielce, woj. świętokrzyskie
Szczegóły miejsca realizacji usługi:

Warunki logistyczne:

Liczba
godzin

