Μαθησιακά αποτελέσματα Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών
Αποστολή του Τμήματος Κτηνιατρικής και γενικός στόχος του Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών (ΠΠΣ) είναι η
κατάρτιση επιστημόνων, οι οποίοι θα θεραπεύουν το κτηνιατρικό επάγγελμα, απασχολούμενοι στους τομείς της
υγείας και της προστασίας των ζώων, της αύξησης και της βελτίωσης της ζωικής παραγωγής, της υγιεινής και της
τεχνολογίας των προϊόντων ζωικής προέλευσης, της προστασίας των ανθρώπων από τις ζωοανθρωπονόσους, της
προστασίας του περιβάλλοντος, της πειραματικής ιατρικής, της κτηνιατρικής έρευνας και των εφαρμογών της.
Όσον αφορά σε γενικά μαθησιακά αποτελέσματα, οι απόφοιτοι του Τμήματος είναι σε θέση να:
• Λειτουργούν αποτελεσματικά ως μέλη ή επικεφαλείς ομάδας,
• Εφαρμόζουν αποτελεσματικά γραπτή και προφορική επικοινωνία με τεχνικά και μη τεχνικά κείμενα και
περιβάλλοντα, εντοπίζοντας και χρησιμοποιώντας τις κατάλληλες βιβλιογραφικές πηγές,
• Κατανοούν την ανάγκη και να είναι ικανοί να συμμετέχουν σε ενέργειες αυτό‐κατευθυνόμενης συνεχούς
επαγγελματικής εξέλιξης,
• Επιδεικνύουν υπευθυνότητα, ήθος, σεβασμό κατά την άσκηση του επαγγέλματός τους,
• Αξιολογούν τις επιπτώσεις της κτηνιατρικής επιστήμης σε ένα συνεχώς εξελισσόμενο κοινωνικό και παγκόσμιο
πλαίσιο και
• Δεσμεύονται για την ποιότητα και τη συνεχή βελτίωση.
Το Τμήμα Κτηνιατρικής αποσκοπεί στην παροχή άρτιας εκπαίδευσης, με βάση το εφαρμοζόμενο ΠΠΣ. Το ΠΠΣ
αποσκοπεί στη διαμόρφωση επιστημόνων και επαγγελματιών με οξυμένο πνεύμα, συγκροτημένες απόψεις για την
κτηνιατρική επιστήμη, κατανόηση του πεδίου στο οποίο θα απασχοληθούν και αντίληψη της ανθρωποκεντρικής
σημασίας της κτηνιατρικής επιστήμης. Το ΠΠΣ παρέχει στους φοιτητές τη δυνατότητα:
• Κατανόησης των αρχών της βιολογίας, καθώς και της δομής και λειτουργίας των ζωικών οργανισμών,
• Διάκρισης του παθολογικού από το φυσιολογικό και αντίληψης των μηχανισμών των ασθενειών,
• Διαχείρισης της ζωικής παραγωγής, για επίτευξη της καλύτερης δυνατής παραγωγής, τη διατήρηση της υγείας και
ευζωίας των ζώων και την προστασία της δημόσιας υγείας,
• Πρόληψης των ασθενειών και προστασίας των ζώων,
• Διάγνωσης και θεραπείας των συνηθέστερων και πιο σημαντικών ασθενειών των ζώων, αφού λάβουν υπόψη τους
τα αποτελέσματα κλινικών και παρακλινικών εξετάσεων,
• Αποτελεσματικής επικοινωνίας με τους ιδιοκτήτες των ζώων, έτσι ώστε να αντλούν τις αναγκαίες πληροφορίες και
να τους καθοδηγούν στην επίλυση του προβλήματος,
• Αντίληψης δύσκολων περιστατικών, τα οποία να παραπέμπουν σε ειδικευμένους κτηνιάτρους ή σε κτηνιατρικές
κλινικές,
• Κατανόησης της αναγκαιότητας για συνεχή επαγγελματική και επιστημονική ανάπτυξη και ενημέρωση.

