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w sprawie tworzenia nowych kierunków i wydziałów 

 Medycyny Weterynaryjnej w Polsce 
 

Delegaci  V Zjazdu Sprawozdawczo –Wyborczego Dolnośląskiej Izby Lekarsko-
Weterynaryjnej we Wrocławiu w dniu 20.03.2011 roku 
przyjmują z wielką dezaprobatą i niepokojem wiadomość o tworzeniu nowych kierunków 
studiów „ Weterynaria” na Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu, Uniwersytecie 
Jagiellońskim w Krakowie oraz w innych miejscowościach w Polsce.  

Tworzenie nowych kierunków studiów powinno być zgodne z potrzebami rynku 
pracy, gospodarki i społeczeństwa, a nie nieuzasadnionych ambicji ośrodków akademickich, 
które nie są do tego przygotowane.  

Najistotniejszym argumentem przeciwko tym planom jest sytuacja na rynku pracy 
lekarzy weterynarii. Nowych miejsc pracy nie przybywa, natomiast rośnie bardzo szybko 
ilość absolwentów kończących studia na obecnych czterech Wydziałach Medycyny 
Weterynaryjnej w Polsce. W tym roku rynek ten zasili ok. 700 absolwentów.  Dla większości 
z nich nie będzie pracy.  

Zawód lekarsko-weterynaryjny jako zawód zaufania publicznego wymaga 
szczególnego traktowania i przewidywalnej polityki edukacyjnej Państwa. Od jakości 
absolwentów zaleŜy m.in. bezpieczeństwo polskich Konsumentów. Pozostawienie kształcenia 
regułom gry rynkowej spowoduje nieprzewidywalne skutki dla przyszłości kraju. 

Koszty kształcenia lekarzy weterynarii są najwyŜsze spośród wszystkich kierunków 
studiów. Obecnie istniejące Wydziały Medycyny Weterynarii w Polsce mają duŜe problemy 
finansowe spowodowane rosnącymi kosztami kształcenia. Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa 
WyŜszego nie zabezpiecza w pełni pokrycia tych kosztów. Dlatego jakość kształcenia 
praktycznego  studentów i ich przygotowania do wykonywania zawodu lekarza weterynarii  
jest coraz gorsza. Jest to nie zgodne z EAEVE oraz Krajowymi Ramami Kształcenia które 
będą obowiązywać w Polsce od roku 2012.  

Dlatego stoimy na stanowisku aby Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa WyŜszego  
przeznaczyło dodatkowe środki finansowe na dofinansowanie obecnych Wydziałów 
Medycyny Weterynaryjnej, a nie nowo powstających kierunków,  co spowoduje zwiększenie 
bezrobocia na rynku pracy w Polsce za nasze pieniądze czyli podatników. 

Apelujemy do Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa  oraz ośrodków  akademickich które 
zamierzają utworzyć nowe kierunki „ Weterynarii” aby nie trwoniły publicznych środków w 
okresie kryzysu finansowego państwa  oraz energii na przedsięwzięcia które pogorszą 
sytuację na rynku pracy i obniŜą prestiŜ zawodu lekarza weterynarii w Polsce. 
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