
 

 

 

 

 

Regulamin 4-semestralnego kursu USG SW PTU 2022-2024r. 

Niniejszy regulamin określa zasady uczestnictwa w 4-semestralnym Kursie USG 

organizowanym przez Zarząd Sekcji Weterynaryjnej Polskiego Towarzystwa 

Ultrasonograficznego. 

 

Definicje: 

 

1. Organizator - Zarząd Sekcji Weterynaryjnej Polskiego Towarzystwa w osobach: 

 

Przewodnicząca Sekcji:  dr n. wet. Anna Kosiec-Tworus  

Zastępca Przewodniczącej:  lek. wet. Wojciech Kinda 

Członkowie Zarządu: 

dr n. wet. Anna Łojszczyk-Szczepaniak 

dr n. wet. Piotr Dębiak  

lek. wet. Jan Lorenc 

 

2. Kurs - 4-semestralny kurs USG organizowany przez Zarząd SW PTU  

3. Uczestnik Kursu - osoba, która została zakwalifikowana i podpisała umowę z 

Organizatorem Kursu 

4. Umowa - umowa podpisywana między Organizatorem Kursu a Uczestnikiem Kursu w celu 

zrealizowania celów Kursu 

 

 

 

 

 

 

 



§1. Cel Kursu: 

Celem 4-semestralnego Kursu USG SW PTU jest opanowanie wiedzy teoretycznej i 

umiejętności praktycznych w zakresie diagnostyki USG zwierząt towarzyszących. 

 
§2. Uzyskane kompetencje: 

 
1. Umiejętność rozpoznawania zmian anatomicznych w obrazie USG i ich interpretacja. 
2. Umiejętność rozpoznania zmian patologicznych w obrazie USG i ich interpretacja. 
3. Umiejętność tworzenia opisów USG. 

 
 

§3. Prawa i obowiązki uczestników Kursu: 
 

1. Uczestnik Kursu ma obowiązek aktywnego uczestnictwa w zajęciach teoretycznych i 
praktycznych, a także zobowiązany jest przygotowywać się teoretycznie z tematyki 
dotyczącej najbliższego zjazdu. 

2. Uczestnik Kursu w czasie trwania Kursu zobowiązuje się do wykonywania min. 40  
badań USG miesięcznie. Uczestnik Kursu zobowiązany jest do potwierdzenia liczby 
wykonywanych badań na prośbę prowadzących w określonych przypadkach.  

3. Uczestnik Kursu zobowiązany jest do przygotowania 3 własnych przypadków 
ultrasonograficznych (o których mowa w §4 pkt. 10 i 11 ust. g.) na każdy zjazd o 
tematyce nr 2-7. 

4. Uczestnik Kursu ma obowiązek terminowego wnoszenia opłat za Kurs. 
5. Uczestnikowi Kursu zostanie przedstawiona Umowa 4-semestralnego Kursu  

SW PTU 2022-2024. Warunkiem uczestnictwa w Kursie jest podpisanie umowy. 
 

§4. Przebieg Kursu: 

1. Kurs SW PTU trwa IV semestry ( ok.2 lat) i kończy się egzaminem. 

2. Kurs składa się z 7 2-dniowych zjazdów obejmujących część teoretyczną i praktyczną, 

a także z 3 1-dniowych, teoretycznych seminariów uzupełniających. 

3. Tematyka zjazdów określona jest w dokumencie „Tematy spotkań 4-semestralnego 

kursu USG SW PTU” na stronie www.swptu.pl, zaś tematykę seminariów 

uzupełniających Prowadzący ustalą w porozumieniu z Uczestnikami według bieżących 

potrzeb. 

4. Uczestnik Kursu otrzyma dokładne informacje dotyczące zjazdów i seminariów drogą 

e-mailową od Koordynatora kursu. 

5. Egzamin końcowy składa się z części teoretycznej (test) i części praktycznej, 

polegającej na samodzielnym wykonywaniu badań USG, ich interpretacji, 

wykonywaniu właściwej dokumentacji zdjęciowej i opisu badania.  

6. Termin egzaminu ustala Zarząd SW PTU. 

http://www.swptu.pl/


7. Dwukrotne niezaliczenie egzaminu skutkuje brakiem ukończenia Kursu. W szczególnie 

uzasadnionych przypadkach, możliwe jest ustanowienie dodatkowego terminu 

egzaminu.  

8. Pozytywny wynik egzaminu wiąże się z otrzymaniem certyfikatu SW PTU w zakresie 

ultrasonografii weterynaryjnej. 

9. Uczestnicy Kursu będą otrzymywać materiały w wersji drukowanej na każdym 

zjeździe. 

10. Uczestnik Kursu zobowiązany jest do przygotowania  3 własnych przypadków  

ultrasonograficznych z tematyki dotyczącej  każdego najbliższego zjazdu (np. przed 

zjazdem nr 2, powinny zostać przygotowane 3 przypadki o tematyce zjazdu nr 2) 

z wyłączeniem zjazdu o tematyce nr 1. Przypadki te należy wysłać na adres e-mailowy 

2022@swptu.pl na okres min. 2-ch tygodni przed rozpoczęciem danego spotkania. 

11. Z 3 przypadków, o których mowa w punkcie powyżej, Uczestnik Kursu wybiera 1 

najciekawszy i zobowiązany jest do przedstawienia go w czasie danego zjazdu.  

12. Przedstawienie przypadku polega na 10-15 min prezentacji przed Uczestnikami Kursu 

i Prowadzącymi, a także na krótkiej sesji pytań i odpowiedzi. 

13. Przypadek ultrasonograficzny powinien składać się z wywiadu pacjenta, opisu 

badania klinicznego, zdjęć/filmów z badania ultrasonograficznego, opisu badania 

ultrasonograficznego oraz rozpoznania. 

14. Uczestnik , który nie był obecny na danym zjeździe ma obowiązek prezentacji na 

następnym zjeździe przypadku dotyczącego obecnego tematu, a także tematu 

zaległego (po jednym z każdego). 

15.  Podczas części praktycznej każdego zjazdu  Uczestnicy Kursu zobowiązani są do 

wykonania opisu ultrasonograficznego  badanych zwierząt.   

16. Prowadzący Kurs są wyznaczani przez Zarząd SW PTU w zakresie określonej tematyki. 

17. Uczestnik Kursu ma prawo do jednej nieobecności na zjeździe. Nie wlicza się w to 

obecności na seminariach jednodniowych uzupełniających. Większa liczba 

nieobecności będzie rozpatrywana indywidualnie i może skutkować brakiem 

możliwości przystąpienia do egzaminu końcowego. 

18. Zarząd SW PTU, po wcześniejszym uzgodnieniu, może wydać zgodę Uczestnikowi 

Kursu, który był nieobecny na danym zjeździe na uczestnictwo w części teoretycznej  

(jako wolny słuchacz) analogicznego zjazdu następnej tury Kursu SW PTU, celem 

uzupełnienia wiedzy.  

 

§5. Opłaty: 

1. Opłatę za udział w Kursie Uczestnik Kursu wnosi na podstawie wysłanej przez 

Organizatora faktury, zgodnej z danymi płatnika podanymi we wniosku 

rekrutacyjnym. 

2. Organizator ma prawo do wysyłania powiadomień e-mailowych i telefonicznych do 

Uczestników Kursu z przypomnieniem o wpłacie. 

mailto:2022@swptu.pl


3. Cena kursu wynosi 18200 zł brutto (obejmuje 7 zjazdów 2-dniowych i 3 seminaria 1-

dniowe).  

4. Pierwsza wpłata powinna zostać wniesiona min. 2 tygodnie przed rozpoczęciem 

Kursu. Opłata za Kurs ma formę semestralną.  

5. Kwota uiszczanej opłaty przed początkiem każdego semestru wynosi 4550 zł. 

Dokładne dane do przelewu Uczestnik otrzyma wraz z pierwszą fakturą wystawioną 

przez Organizatora.  

6. Brak uiszczenia opłaty przed rozpoczęciem kolejnego semestru oznacza niemożność 

uczestnictwa w zjazdach, a tym samym uniemożliwia ukończenie Kursu. 

7. Cena egzaminu końcowego wynosi 650 zł brutto za każdy termin i jest płatna 

oddzielnie. Uczestnikowi przysługują 2 terminy egzaminu. 

8. W cenę Kursu wliczona jest opieka merytoryczna Prowadzących ( trwająca przez cały 

okres Kursu), koszt materiałów dydaktycznych, przerwy kawowe i obiad . W cenę nie 

wlicza się noclegu. 

9. Szczegółowy harmonogram wpłat zostanie przedstawiony Uczestnikom Kursu po 

podpisaniu umowy. 

 

§6. Warunki rezygnacji z Kursu i postanowienia końcowe: 

1. Uczestnik Kursu może zrezygnować z Kursu, informując Organizatora z 2 

tygodniowym wyprzedzeniem od daty rozpoczęcia Kursu. W takim przypadku kwota 

za I semestr jest zwracana w 100% na konto Uczestnika.  

2. Późniejsza rezygnacja oznacza zwrot za opłatę I semestru w wysokości 50% kwoty.  

3. Rezygnacja w trakcie Kursu wiąże się z przerwaniem uczestnictwa i brakiem 

możliwości ukończenia Kursu. 

4. Organizator zastrzega sobie wszelkie prawa, w tym do odwołania Kursu, zmiany 

terminów i harmonogramów oraz zmiany prowadzących.  

 

Oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem:  

 

 

data:…………………………………… podpis………………………………………. 

 

 

  


