
Artykuł przeglądowy

W 2003 r. zakończony zostanie projekt YET 2020 -
Development of European Educational Strategies. De-
sign of Veterinarian Profiles Identified by Market
Needs for the Year 2020 (Rozwój europejskiej strate-
gii edukacyjnej. Kształtowanie sylwetki lekarza wet,
na rok 2020 w oparciu o potrzeby rynku). W projekcie
uczestnicząuczelnie weterynaryjnę z 13 krajów Unii
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Prospects for the vetel ofessio f ploject UET 2020

Summary
Project VET 2020 - Development of European Educational Strategies. Design of Veterinarian Profiles Iden-

tified by Market Needs for the Year 2020 will be completed in 2003. Veterinary schools from 13 countries of
the European Union (Austria, Belgium, Finland, France, Greece, Netherlan,ds, Ireland, Ge.r,nrany, Portugal,
Srveden, Great Britain and ltalv) and 7 associated countries (Czech Republic, Hungary,. Norrła1, Pola-nd,
Romania, Slovak Republic, Slovenia) are participating in the project. A speciatized company, Nomisma, has
performed market studies in all listed countries. Three thousand persons were contacted, inc|uding 1,ó00
veterinarians, 900 representatives of employers and 500 representatives of consumer organizations. Based on

eterinary profession was prepared. The
ssion in Europe up until 2020 seem to be
pated, particularly in the fields of food

ction and animal welfare. Both representatives of the
veterinary profession and employers are afraid that most difficulties will arise from too many veterinarians
on the market and high competition in the future. It is expected that most new opportunities for the profession
wil| emerge in the fie|d of food safety. The results of the research indicate that in the Polish educatiońal system
more attention should be paid to,hygiene and food safety, pub|ic health, environmental protećtion and ahimal
welfare.

Key words: Project VET 2020, Veterinary profession
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Europejskiej (Austria, Belgia, Finlandia, Francja, Gre-
cja, Hiszpania, Holandia, Irlandia, Niemcy, Porhrgalia,
Snvecja, Wielka Brytania, Włochy) oraz 7 krajow sto-
warzyszonych (Czechy, Norwegia, Polska, Rumunia, Sło-
wacja, Słowenia i Węgry). Przedstawicielem Polski jest
Wy dział Medycyny Weterynaryj nej S GGĘ personal-
nie reprezentowany przęz prof. dr. hab. Jerzego Kitę.

Tab. l. Przewidywane zmiany w liczbie zatrudnionych lekarzy weterynarii

Kra je

Le ka rze
wete rynarii

l%l

0rgan. kon-
sumenckie

Blak zmian

U m iatkowany
wzrost

Wyraźny wzrosl

U miarkowany
spadek

Wyraźny spadeł

Blak odpowiedzi

Razem

8,0

40,5

19,2

19,4

g,7

3,2

100,0

8,1

64,4

13,9

8,9

1,1

3,6

1 00,0

15,Ą

45,0

1 0,9

18,3

6,9

3,5

100,0

5,9

42,7

9,8

25,4

7,6

8,6

100,0

14,8

47,1

17,6

14,8

3,4

2,3

100,0

30,2

46,2

0,0

23,3

0,3

0,0

,l00,0

7,6

41,0

17,3

20,6

9,3

4,2

100,0

9,2

61,6

14,5

9,8

1,5

3,4

100,0

18,1

45,2

8,9

19,2

5,7

2,9

100,0



Zmia na Kraie należące d0 UE

Jakość i bezpieczeństwo
zyw nOŚ ci
Zwierzęta egzolyczne
0chrOna zdrowia publicznego
Medycyna alternatywna
0chrona środowiska
Dobrostan zwierząt
Zwierzęta towarzyszące
Epidemiolog ia

ROlniclw0 ekol0giczne

zWierzęta sportOWe

Badania naukOWe

Hodowla ryb

Eksperymenty na zwierzętach
zdlowie stada
Hodowla zwierząt

Zw ierzęta toWarzyszące
Jakość i bezpieczeństwo
zywnoŚci
0chrona środowiska
Doblostan zWierząl
zWierzęta sporlowe
0chrona zdtowia publicznego
Zwierzęta egzolyczne
Medycyna alternatywna

Ep ide m iolo g ia

Hodowla ryb
Badania naukowe
HodoWla zwierząl
Bolnictwo ek0logiczne

zdlowie stada
Eksperymenty na zwierzętach

Jakość i bezpieczeństwo
zyw n 0s cl
0chrona zdrowia publicznego
7wierzęla egzotyczne
0chtona środowiska
Medycyna alternatywna
Dobroslan zwierząl
Zw ierzęta toWarzyszące
Epidemiologia
BOlniclwo ekologiczne
Badania naukowe

ZWierzęla sporlowe
Hodowla ryb

Eksperymenty na zwierzętach
zdrowie stada
HodOWla zwietząt
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Tab. 3. Przerridvl,ane zmian,t, rv liczbie zatrudnion1 ch
szczcgólnl,ch dziedzinach według opinii ankictorl,anych

lckarz1 rłeterlnarii tr po-
pracodalvcórv
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W ramach realizacji projektu
przeprowadzono, między innymi,
badania rynkowe obejmujące
wszystkie kraje biorące w nim
udział. Zadanie to powierzono
włoskiej firmie Nomisma, iłryło-
nionej w drodze przętargu. Bada-
nia podzielono na dwie fazy.
W pierwszej dokonano oceny za-
wodu weterynaryjnego w oparciu
o wskazniki demografi cznę, po-
sługując się najnowszymi dany-
mi statystycznymi dotyczącymi
liczbywydziałów, studentów i le-
karzy wetelynarii. Wyniki tych
badań zostały juz opublikowane
w Medycynie Weterynaryj nej (3 ).

W drugiej faztę zębrano infor-
macje potrzebne do postawienia
pro gno Z doty czący ch pr zy szło Ści
zawodu weterynaryjnego. Zród-
łem tych infonnacji były ankiety
skierowane do trzech grup res-
pondentów : Iekar zl1 weterynarii,
i n s§tucj i zatrudniaj ący ch l ekarzy
weterynari i oT az or ganlzacji kon-
sumenckich będących odbiorca-
mi usług weterynaryjnych. W ra-
mach wykonanych badań nawią-
zano kontaktyz 3000 osób, w Ęm
z I 600 Lękarzami weterynari i, 9 0 0
przedstawicielami pIacodawców
oT az 500 przedstawicielami orga-
nizacji konsumenckich.

Najwazniej szą grupę docelową
stanowili lękarze weterynarii.
Aby mozliwe było porównanie
wyników uzyskanych w różnych
krajach, dązono do zachowania
takich samych proporcji pomię-
dzy lekar zami reprezentuj ącymi
poszczególne obszary działal-
ności zawodowej. Wyodrębniono
6 grup lekarzy weterynarii repre-
Zentujących:

l. Lecznictwo zwierząt towa-
rzyszących- 17,Ioń

2 . L e c znictw o zw ieruąt go sp o -
darskich - I7,1oń

3. Praktykę mieszaną- 5,7oń
4. Instytucje rządowe i sektor

publiczny -20,0oń
5. Edukację i badania nauko-

we - 20,00ń
6. Przedsiębiorstwa ptzemy-

słowe -20,00ń
W każdym kraju uczestniczą-

cym w projekcie przygotowano

Tab. 2. Przelvidy,rvane zmiany rł, liczbie zatrudnionl,ch lekarz1, lvetervnarii rl po-
szczególny,ch dziedzinach wcdług opinii ankietowan_"-ch lekarzy weter,vnarii

BBAK
ZMlAN

J
sPAD EK

ekologiczne

Badania naukowe
Hodowla zwierząt
żwierzęla spOrlowe
Eksperymenty na zWierzętach
Hodowla ryb

zdlowie stada

Epidemiologia
Badania naukowe
Zwierzęta egzotyczne

HOdoWla ryb

Eksperymenty na zwierzętach
Hodowla zwierząl
Zwierzęta sportowe
zWierzęta egzotyczne

-lll9llv,o 99lUly

ROlnictwo ek0loq

]rpioemiologia
zdrowie stada

Badania naukowe
Zwierzęta spolloWe
Hodowla ryb
Hodowla zwierząt
Eksperymenty na zWierzęlach

Tab. 4. Przelridyn,ane zmian1, rv liczbie zatrudnionl,ch lekarzy rleterl,narii u, po-
szczególnych dziedzinach według opinii przedstawicieli organizacji konsumenckich

Zmiana Klaie należące d0 UE Kraje nie należące do UE Bazem

1

WZR()sT

Jakość i bezpieczeństwo
żywności
Zw ierzęta towalzyszące
Medycyna alternatywna
0chrona środowiska
0chrona zdrowia publicznego
Dobroslan zwierząl
Zwierzęta egzotyczne
BOlnictw0 ekolooiczne

Jakość i bezpieczeństwo Jakość i bezpieczeństwo
żywności żywności
0chtona środowiska 0chtona środowiska
DObrostan zWierząt zwielzęla toWarzyszące
0chrOna zdtowia publicznego 0chtona zdrowia publicznego
Rolnictwo ekologiczne DobrOstan zwierząi
ZWierzęta towarzyszące Medycyna alternatywna
Medycyna alternatywna Zwierzęla egzotyczne
zdrowie slada B0lnictwo ekolooiczne

Zmiana Kraje należące do UE Kraje nie należące do UE Razem

1

WZBOsT

BBAK
ZMlAN

J
sPADEK

Jakość i bezpieczeńslwo
zywnOscl
0chrona zdrowia publicznego
Dobrostan zwierząt
Medycyna alternalywna
Zwierzęta towarzyszące
0chrona środowiska
Ep ide m iolog ia
zdrowie stada
Badania naukowe
Bolnictwo ekologiczne
Zwierzęta eOzotyczne

Hodowla zwierząt
Zwierzęla spOrtoWe

Eksperymenty na zwierzętach

0chrona środowiska
Dobrostan zWierząt
Jakość i bezpieczeństwo
żyw noś ci
0chrona zdrowia publicznego
Rolnictwo ekologiczne
zdrowie stada
Zwierzęta lowarzyszące
zWierzęta sporlowe
Ep id e mio log ia

Badania naukowe
Medycyna alternatywna

HOdoWla ryb

Eksperymenty na zwierzętach
Hodowla zwierząt
ZWierzęta egzotyczne

Jakość i bezpieczeństwo
zywnOscl
0chrona zdtowia publicznego
DObroslan zwierząl
0chrona środowiska
zWierzęta l0Warzyszące
Medycyna allernalywna
zdtowie stada
Epidemiologia
ROlnictwo ełologiczne
Badania naukowe
Zwierzęla sportowe

Hodowla zWierząt
Zwierzęla egzotyczne

Eksperymenty na zWierzętach
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listę zawierającąnazwiska l 05 lekarzy
weterynarii, z ktorej wybrano losowo
70 osób. Ogołem otrzymano 823 wy-
pełnione kwestionariusze.

Do instyfu cj i zatrudniających |ekarzy
weterynarii, określanych w dalszej
części artykułu mianem,,pracodaw-
ców", za|iczono przedsiębiorstwa prze-
mysłu paszowego, spożywczego i far-
maceutyc zn e Eo oT az or ganizacje zaw o -

dowe zrzes zające Iekarzy weterynarii,
takie jak izby lekarsko-weterynaryjne
oraz inne związki i stowarzyszenia.Do
pracodawc ow zaliczono również insty-
tucje administracji publicznej związa-
ne z weterynarią. Od grupy pracodaw-
cow uzyskano 23 6 wypełnionych kwe-
stionariuszy.

Or ganizacje konsumenckie reprezen-
towaĘ zwtązki rolników i hodowcow
oraz towarzystwa opieki nad zwierzę-
tami, ochrony konsumenta i ochrony
środowiska. Od przedstawicieli organi-
zacji konsumenckich uzyskano 111 wy-
pełnionych kwestionariuszy.

W 2002 r. ukazał się obszerny, Iiczą-
cy 116 stron, raport Nomismy (1)
z przeprowadzonych b adań. Zawięra on
wiele interesuj ących wyników, ktorych
nie sposób omówić w ramach krotkie-
go artykuh,r. Z tego względu w niniej-
szym opracowaniu postanowiliśmy
przedstawić jedynie wybrane wyniki
drugiej fazy badan, pozwalające na
ogólną ocenę perspektyw zawodu wę-
terynaryjnego.

Wyniki zamieszczone w tabeli 1 ge-
neralnie wskazują, ze oczekuje się
wzrostu Iiczby osób zatrudnionych
w zaw odzie weterynaryjnym do 2020 r.
Spo środ ogołu ankietowany ch |ekarzy
wet. 58% przewiduje wzrost zatrudnie-
nia, przy czrym zdanięm I7 ,3oń wzrost
ten będzie wysoki. Bardziej optymis-
ty cznie nastawieni są pracodawcy, spo-
środ ktorych aż 7 6,10ń oczekuje wzro-
stu liczby zatrudniony ch, z czego I4,5oń
wysokiego wzrostu. Większość przed-
stawicieli or gantzacji konsumenckich
(łącznie 54,Ioń osob) również uważa,
że w przyszŁośct dojdzie do wzrostu
liczby zatrudnionych lekarzy wet. Wy-
daje się, żepomtędzy krajami UE i nie
należącymi do Unii nie występująza-
sadnicze różnicę w zakresie tychprze-
widywań (tab. 1).

lnteresujące są wyniki.dotyczące
przewidyrvanych zmian w liczbie za-
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Tab. 5. Główne wyzlvania i przewidywane trudności stojącc przed zartodem
weterynaryjnym do 2020 r, - w_,*niki ankiety dla lekarzy rveterynarii

Tab. 6. Główne wyzlvania i przewidywane trudności stojące przed zawodem
weterynar_vjnym do 2020 r, - wyniki ankiety dla pracodawców

Kra je

na l eżąc e

do UE
(:k)

Kraje nie
należące

do UE

fkl

Bazem
(%)

Duża konkurencja - zbyt wielu lekarzy welelynatii

Zmiany w produkcji zwierzęcej - spadek pogłowia zwierząt,
produkcji i konsumpcji

Konieczność zwlacania uwagi na potlzeby rynku

Poprawa lachowości przed i p0 ukończeniu studiów

Nowe zmiany w rolniclwie

Konkurencja ze strony innych zawodów

Mała liczba lekarzy wet. w nieklórych dziedzinach

Wztasta jąca pOhzeba spec|alizacji

Wsląpienie do UE / globalizacia

0bniżanie się proporcji mężczyźni: kobiely

Prawo i biurokracja

Wzrost znaczenia jakości i bezpieczeńslwa żywności

Wzrosl znaczenia ochrony zdtowia publicznego

Zła syluacja ekonomiczna / spadek pOpytu

Szerzenie się nowych chorób

Spadek siły nabywcze| właścicieli zwierząt

Inne

Brał odpowiedzi

B azem

29,s

6,4

4,7

3,6

3,9

3,7

3,7

3,3

,l,4

,1,7

2,0

2,1

1,6

1,0

0,3

0,8

18,9

11,0

100,0

22,2

13,3

1,9

3,,l

0,9

0,9

0,0

1,2

6,2

5,2

2,5

1,1

0,4

1,5

3,2

0,7

16,,1

19,6

100,0

28,Ą

7,8

Ą,2

3,5

3,3

3,2

3,0

2,9

2,4

2,4

2,1

1,9

1,4

1,1

0,9

0,8

18,4

,l2,3

1 00,0

K taje
n a le żące

d0 UE
(%)

Kraje nie
n a leżąc e

do UE
(%)

Razem

%l

Duża konkurencja - zbyt wielu lekarzy weterynarii

Konieczność zwracania uwagi na pOlrzeby rynku

Brak wiedzy / spec jalizac ji

Wzrosl znaczenia jakości i bezpieczeńslwa żywności

Zmiany w ptodukc|i zwierzęcej - spadek pogłowia zwierząt,
produkc|i i konsumpcji

Wsląpienie do UE i globalizacia

zła syluacia ekonomiczna / spadek pOpytu

Zmiany w rolniclwie / hodowli

Prawo ibiurokracja

Konkurencja ze strony innych zawodów

Potrzeba lachowości w innych dziedzinach (markeling,
ekonomia )

Szenenie się nowych chorób

0bniżanie się proporcji mężczyźni: kobiety

lnn e

Brak odpowiedzi

Bazem

33,7

7,9

7,0

4,5

6,2

2,7

3,5

3,9

2,6

3,3

2,3

0,0

0,9

14,4

7,1

100,0

1 0,5

4,7

5,5

14,9

0,0

8,8

3,7

0,0

5,0

0,0

0,0

8,4

3,4

30,0

5,1

100,0

30,0

7,Ą

6,7

6,2

5,2

3,7

3,5

3,3

3,0

2,8

2,0

1,4

1,3

1 6,9

6,6

100,0



Czyn n ik

K raje
n a leżące

do UE
(%)

Kraje nie

na leżą ce
d0 UE

(%)

H azem

fkl

Możliwości związane z iakością i bezpieczeństwem żywności

szerzenie się nowych / starych chOrób

Możliwości związane z ochroną zdlowia publicznego

Możliwości zw iąza ne ze zwierzęla m i towarzyszącym i

Poprawa syluacji ekonomiczne| / wzrosl popylu

Wzrost zapotrzebowania na specializację

Poszerzenie rynku (przysląpienie do UE / globalizacia)

Możliwości związane z ochtoną środowiska

Możliwości związane z dobrostanem zwierząl

Medycyna prewencyjna

NOwe melody w diagnostyce i lechnologii

Nowe przepisy prawne

Możliwości związane ze zdrowiem slada

Zmiany w rolniclwie / hodowli

Możliwości związane z nauką i postępem

21 ,5

14,6

8,8

6,1

2,8

4,3

2,4

1,7

2,3

1,7

1,9

1,5

1,3

0,8

1,1

8,9

17,5

3,2

5,6

9,8

2,3

6,6

6,1

2,2

3,8

2,9

2,0

0,5

1,9

0,8

19,0

15,2

7,7

6,0

4,1

3,9

3,2

2,5

2,3

2,,|

2,1

1,6

1,2

,1 
,0

1,0
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Tab. 7. Czl,nniki stwarzające najrviększe możlirł,ości dla zalvodu }veter},nar}j-
nego prz)i podejmou,aniu prac1, do ż020 r. - wl,niki ankietv dla lekarzy weterJ--
narii
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stosunkowo wielu (3,7%) niepokoi się
równiez konkurencją ze strony innych
ZaWodóW (tab. 5). W krajach nie nale-
żącychdo UE ponad dwukrotnie częś-
ciej (I3,3oń) niz w krajach unijnych
(6,4%) pr zy c zyną niep okoj u są zagr o -
żenia zwlązanę ze spadkiem pogłowia
zwięrząt,produkcji i konsumpcji (tab. 5).

Przedstawiciele pracodawców
wśrod wyzwań i truclności dla zawodu
weterynaryj nego najczęściej wymie-
niali duźą konkurencję na rynku pra-
cy, zw iększoną koni eczno śc do strze ga-
nia potrzeb rynku oraz brak wiedzy
i specjalizacji. W krajach nie należą-
cych do UE pracodawcy znacznięrza-
dziej wskazF]vali na trudnośc I zw 1ąza_
ne konkurencjąwśrod lekarzy wet., na-
tomiast częściej upatrywali zagrożęń
we wzroŚcie znaczęnia jakoŚci jbez-
pieczeństwa zywnośc i, zwtązany ch
z wstą)ieniem do UE i globalizacją
rynku otaz szerzeniem się nowych cho-
rob (tab. 6).

Wśród czynników stwarzających
największe mozliwości dla zawodu
weterynaryj ne go przy podej mowaniu
pracy do 2020 r. lekarze weterynarii
najczęściej wymieniali jakość i bezpie-
czeńStwo ZylvnoŚci, szęrzęntę się no-
wych i starych chorób zwierząt oraz
ochronę zdrowtapublicznego (tab. 7 -
wyniki zbiorcze dla wszystkich krajow

Poplawa syslemu edukacii akademickiej 0,9

0,,|

8,6

0,8

0,3

8,1

;,;]
0,8

6,1

Możliwości związane ze zwierzętami egzolycznymi

lnne

Brak odpowiedzi

Razem

17,6

1 00,0

trudnionych lekarzy weterynarii rł, po szczegolnych
dzię dzinach i ch aktywno ś c i z awo dowej . Przy analizie
wynikow zbiorczych (dla rvszystkich krajow i wszyst-
kich grup respondentow) okazało się, ze największe-
go wzrostu zatrudnienia oczekuje się w następujących
ob s zarach : j ako ś ci i bezpieczenstwa zywno ści (7 7,8oń),
ochrony zdrowia publicznego (61, loń), lecznictwa
zw ier ząt e gzoty c zny ch (5 8,7 oń), o ch ro ny ś ro d ow i s ka
(56,70^), dobrostanu zwl,erząt (54,8%) i lecznictwa
zw ierząt tow arzy szący ch (5 2,60ń). S padku zatrudnie -
nia oczekuje się głównie w dztedzinie eksperymento-
wania na zwterzętach, zdrowia stada oraz hodowli
zw ier ząt, Prz ep row a dzente s zc ze góŁowych p o ró wn ań
p omi ędzy przewidywaniami p o szcze golnych grup re -
spondentów w krajach UE oraz krajach do niej nie
nalezących umożliwiają wyniki przedstawione w ta-
bęlach2-4.

W tabelach 5 i 6 podano wymieniane najczęściej
przez respondentow na pielwszym miejscu wyzwania
i trudności stojące przed zawodem weterynaryjnym
w długim okresie, tj. do 20ż0 r. Ponad 28oń anktęto-
wanych lekarzy wet. najbardziej obawia się w przy-
szłości duzej konkurencji na rynku pracy ze strony
swoich kolegów po faclru. Obawy te w większym stop-
niu dotycząlekarzy wet. pracujących w UE, zktorych

uczestntczących w projekcie). W krajach nte na|eżą-
cych do Unii najczęściej wymieniano szęrzenie sięno-
wych i starych chorob zwierząt, a następnie poprawę
sytuacji ekonomicznej kraju i wzrost popytu oraz ja-
kość i bezpieczeństwo zywności (tab. 7).

Wyniki ankiety dla pracodawców (tab. 8) wskazu-
ją Ze oczekują oni nowych mozliwości dla zawodu
weterynaryjnego przede wszystkim w dziedzinle ja-
kości i bezpteczenstwa zywności. Dotyczy to obu po-
równywanych grup krajow. W krajach UE na kolej-
nych miejscach wymienia się mozliwości związane
z le c zntctw em zw ier ząt to w ar zy s zący c h, s z erze n i em
się nowych i starych chorób zwterząt oraz ochroną
zdrowja publicznego. W krajach nie należących do
Unii wiele pozytyłvnych oczekiwahłączy się z posze-
rzeniem rynku spowodowanym wstąpieniem do Unii.
Na kolejnych miejscach wymieniane są: szerzenie się
chorob zwierząt i ochrona środowiska (tab. 8).

Przedstawiciele organizacji konsumenckich w kra-
jach UE wśród dziedzin, w ktorych oczekiwac można
wzrostu zna;zenla zawodu weterynaryj ne go do 2020 r.

naj częś c i ej na p i erws zym mi ej s cu wymieni aj ą b ezpie -
czeństwo zywn o ś ci w zw iązku z r o zw oj em konc ep cj i
nadzotu weterynaryjnego ,,od obory do talerza". Na
drugim miejscu plasują zdrowie i dobrostan zwierząt,

18,7

100,0



a na trzecknj akość przenł orzonej żyw -
ności pocho dzenia zwierzęcego (tab. 9).
W krajach nie należących do UE wzro-
stu znaczenia lekar zy w eterynari i o c z e -
kuje się przede wszystkim w dziedzi-
nie zdrolvia i dobrostanu zwierząt,
a następnie bezpleczeństwa zywności,
zwa7czania nowo pojawiających się
chorób i jakości surowców pochodze-
nla zwierzęcego (tab. 9).

podsumowanie

1. Z przeprowadzonych badań (1)
wynika, ze:

a) Perspektywy dla zawodu wetery-
naryjnego w Europie do roku 2020
przedstawiaj ą się korzystn ie.

b) Oczekuje się wzrostuliczby za-
trudnionych lekarzy, szczególnie w za-
kresie jakości i bezpieczeństwa zyw-
ności, ochrony zdrowia publicznego,
ochrony środowiska oraz dobrostanu
ZwrcrZąt.

c) Zarówno przedstawiciele zawodu
weterynaryjnego, jak i ich pracodawcy
najbardziej obawiają się w przyszłości
nadmiaru Iekarzy wet. na rynku pracy
i związanej ztym silnej konkurencji.

d) OczeĘe się, że dzledzinąwktó-
rej pojawi się najwięcej nowych moz-
liwości dla zawodu weterynaryjnego
rł, Europie j est j akość l bezpieczeństwo
zyrvności.

2. W celu lepszego przygotowania
absolwentów polskich wydziałow we-
terynaryjnych do przyszĘch pottzeb
europejskiego rynku pracy w progra-
mach studiów oraz prac badawczych
znacznie więcej uwagi niż dotychczas
powinno się poświęcać takim dziedzi-
nom, jak: higiena i bezpieczeństwo
zyrvno ści, ochrona zdrowia publiczne-
go, ochrona środowiska oraz dobrostan
zvv ierząI. Dziedziny te wyd aj ą s i ę obec-
nie w Polsce niedocenianie. Swiadczą
o tym badania ankietowe absolwentów
polskich wydziałow weterynaryj nych,
opisane wcześniej w Medycynie We-
terynaryjnej (2). Wyniki tych badań
wykazaĘ, że dominującą formą aktywności zawodo-
wej lekarzy weterynarii w Polsce jest obecnie lęczntc-
two maĘch zwierząt. Wiedzę z tego zakresu absol-
wenci uważajązanĄbardziej istotną i sądzą że w tej
dziędziniewystępujenajwiększapotrzebazmianwza-
kresie zdobywania informacji, umiejętności i wiedzy
specjalistycznej. Dopiero w dalszej kolejności wska-
zywano na potrzebę zdobywania wiedzy w zakresie
epidemiolo gii oraz higieny zywności.

,,,'l:ll ]:,,]:: ]:]] .:.:l:, ,],ll,,, Medycyna W€t. 2003, 59 (9)

Tab.8. Czynniki stlvarzające największe możlirvości d|a zawodu rveterlnarl,j-
nego przy podejmowaniu pracy do 2020 r. - wyniki ankiety dla pracodawcólv

Tab. 9. Dziedzin1 lv którl,ch oczckiwać można \\-zrostu znaczen'la załodu rve-
terl,narljnego do 2020 r. - lvl,niki ankietv dla przedstalvicieli organizacji kon-
sumenckich

piśmiennictwo
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2020. Scptember 2002

2.Szc,:u:litiski J., Kita J., Czapsl;tl .4.: Ocena nauczania na polskiclr rłydzia-
łacl-r lllcdl,cyn1, u etcrynar_vjnej na podstarvie ankiet absolwcntórł Mcdycl,rra
Wet 2002, 58,1]0-4]3

3 Szczuł.titi.ylci J., Kilu J., Kahu.I.: Zar.vód wetcrynaryjny w śrł,ietJe wyników
projektrr VET 2020. Medyc,vna \ł'et 2003. 59,444-147.
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