A Vadbetegségek c. tantárgy programja
I. A tantárgy jellemz i:
Rövid neve:
Kód:
Gondozója:
Felel se:
Jellege:

Vadbeteg
EG252-0000A
Vadgazdálkodási és Gerinces Állattani Intézet
Dr. László Richárd egyetemi docens
„A” – típusú tárgy a Vadgazdamérnök BSc Szak hallgatói számára
Nappali tagozaton
Oktatásának módja: El adás + gyakorlat
Számonkérés módja: Kollokvium
Mintatantervben ajánlott szemeszter száma: 4
Kreditérték:
4
II. A tantárgy oktatásának célja:
Az alapvet állategészségügyi ismeretek elsajátítása.
III. A tantárgy tartalmának rövid leírása
A tantárgy keretében bemutatásra kerülnek az él és az élettelen kóroki tényez k és az azok
által okozott elváltozások. Az él kóroki tényez k között ismertetésre kerülnek a vírusok, a
baktériumok, a gombák és azok anyagcsere termékei, a paraziták által okozott megbetegedések. A
fenti él kóroki tényez k általános bemutatása (anyagcsere folyamatok, szaporodás stb.) is részét
képezi a tananyagnak.
A betegségek ismertetése mellett fontos szerep jut azok gyógykezelési és megel zési
lehet ségeinek a bemutatásának is. Itt külön hangsúlyosan kerül ismertetésre a vakcinák
hatásmechanizmusa és a különféle immunizálási eljárások is.
A prevenció fontos részét képezi a fert tlenítés is, aminek az elmélete és a gyakorlata is
bemutatásra kerül a tantárgy keretében.
IV. A tantárgy kapcsolata más tantárgyakkal
El tárgyak: Gerinces állattan
Ráépül tárgyak: V. A tantárgy oktatásának módszertana, infrastrukturális szükséglet:
A tantárgy el adásainak megértését demonstrációs anyagok segítik. Az el adások anyagáról írott
jegyzet áll rendelkezésre. Ezenkívül az órákon elmondottak, illetve a javasolt irodalom nyújt
segítséget a felkészüléshez.
VI. Ellen rzés, számonkérés módja:
A számonkérés módja: kollokvium, amely az el adási és gyakorlati anyagra egyaránt kiterjed.
VII. Szakmai követelményrendszer
• készség szintjén: a legfontosabb fert zési formák ismerete, valamint preventív állategészségügyi
feladatok ismerete.
• jártasság szintjén: legfontosabb fert z betegségek, elváltozások ismerete.
• ismeret, alkalmazási szinten: tudni kell a kötelez szakirodalom anyagát.

VIII. Irodalom
Kötelez :
BICSÉRDY GY. – EGRI B. – SUGÁR L. – SZTOJKOV V. (2000): Vadbetegségek.
Mez gazda Kiadó, Budapest
Ajánlott:
TUBOLY S. (1998): Állatorvosi járványtan I.
Mez gazda kiadó, Budapest.
X. Min ségbiztosítás módszere:
• Részvétel tudományos konferenciákon;
• Szakirodalom tanulmányozása;
• Kapcsolattartás a külföldi- és a hazai hasonló oktatási és kutatási tevékenységet folytató
m helyekkel és oktatókkal.
XI. Fejlesztési politika:
• A legújabb kutatási eredmények beépítése a tananyagba.
• A jogszabályi változások nyomon követése és beépítése.
• Az oktatáshoz szükséges szemléltet anyag fejlesztése.
• Új szakmai ismeretek folyamatos beépítése az oktatási anyagba.
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