
 

 

 

 

FAQ - Najczęstsze pytania i odpowiedzi 

1. Z czego składa się Program Kursu USG SW PTU? 

Program obejmuje 7 spotkań dwudniowych o charakterze teoretyczno-praktycznym oraz 3 

spotkania seminaryjne (jednodniowe, wykładowe). 

2. Co obejmuje cena 14 000 zł brutto ? 

Cena zawiera udział w spotkaniach zgodnie z harmonogramem, posiłki, materiały 

szkoleniowe. Cena nie zawiera noclegów. Cena nie zawiera kosztu egzaminu w kwocie 500 zł 

brutto/termin. Cena egzaminu zawiera wydanie certyfikatu ukończenia kursu w przypadku 

pozytywnego wyniku. 

3. Jaki jest przebieg Kursu? 

Spotkania w ramach Kursu organizowane są co ok 3 miesiące w wybranych miejscach. 

Miejsce i daty poszczególnych spotkań Kursu zostaną ustalone po rekrutacji w porozumieniu  

z Uczestnikami Kursu. 

4. Jakie są obowiązki Uczestników Kursu? 

Wykonywanie minimalnej liczby badań USG w tygodniu, aktywne uczestnictwo w 

spotkaniach Kursu oraz przystąpienie do egzaminów. Szczegółowe obowiązki zostaną 

przedstawione w Umowie Kursu. 

5. Na czym polega prezentacja przypadku podczas Kursu? 

Polega na przedstawieniu przypadku dotyczącego poprzedniej tematyki Kursu przed 

Uczestnikami Kursu oraz sesją pytań i odpowiedzi dotyczącego Kursu. 

6. Kto prowadzi Kurs? 

Członkowie Zarządu Sekcji SW PTU oraz inni wybrani specjaliści USG. 

7. Co daje mi kurs? 

Jedyny w Polsce certyfikat specjalisty zajmującego się badaniem USG zwierząt 

towarzyszących 

8. Jaką wiedzę zdobędę podczas Kursu? 

Praktyczne i teoretyczne umiejętności badania USG małych zwierząt oraz tworzenie opisów 

USG. 

9. Jakie dokumenty trzeba złożyć, żeby zakwalifikować się na Kurs? 

Wszystkie dokumenty opisane we Wniosku rekrutacyjnym, szczególnie te poświadczające 

doświadczenie w zakresie wykonywania badań USG. 

10. W przypadku niezakwalifikowania się na Kurs dostanę uzasadnienie odmowy? 

Tak, w przypadku niezakwalifikowania się na Kurs zostanie przedstawione uzasadnienie. 

11. Czy w przypadku odmowy mogę odwołać od decyzji Komisji Rekrutacyjnej? 

Od decyzji Komisji Rekrutacyjnej nie przysługuje odwołanie jednak kandydat może 

skontaktować się indywidualnie z Komisją  celu uzyskania szczegółowych informacji oraz 

ubiegać się o miejsce w następnej Edycji Kursu. 

12. Ile będzie Edycji Kursu? 

Pierwsza Edycja Kursu rozpoczyna się we wrześniu 2017 roku i potrwa 2 lata. Następne 

Edycje będą uruchamiane co roku [2018-2020, 2019-2021 itd.] 


