Ús d'animals en els ensenyaments de Veterinària

Com a estudiant de Veterinària has de conèixer i comprendre els criteris
següents, relatius a l'ús d'animals durant els teus estudis de Grau a la Facultat
de Veterinària de la UAB:
1. La Facultat de Veterinària es compromet a complir amb els principis ètics
de la normativa actual (Directiva 2010/63 i Real Decreto 53/2013).
2. Per a l’obtenció del títol de Graduat en Veterinària és imprescindible la
utilització d’animals vertebrats vius en diverses activitats docents (Directiva
Europea 2013/55).
3. Totes les activitats docents que comporten el tracte amb animals vius,
siguin animals sans destinats a docència o bé els pacients dels centres
col·laboradors (HCV i centres externs), suposen un risc físic pels
estudiants. que reben la formació de prevenció adient dins de diverses
assignatures del pla d’estudis. Així, tot i que l'alumnat rep la formació de
prevenció adient dins de diverses assignatures del pla d’estudis, si un
estudiant considera que no disposa del maneig suficient per realitzar un
procediment determinat ha de comunicar-ho al professor per evitar riscos
innecessaris.
4. Quan sigui necessària l’eutanàsia d’animals, aquesta es farà amb mètodes
humanitaris i seguint la normativa actual. A més, sempre que sigui possible,
els animals que s’hagin de sacrificar abans de o durant la pràctica, seran
animals prèviament destinats a l’escorxador o a l’eutanàsia per diversos
motius justificats.
5. Totes les activitats docents que requereixin la utilització d'animals vius són
revisades i aprovades per la Comissió d’Ètica en Experimentació Animal i
Humana (CEEAH) de la UAB.
6. Qualsevol persona que cregui que s'incompleix la normativa en una
determinada activitat docent de la Facultat, podrà adreçar-se per escrit a la
Comissió de seguiment acadèmic i de qualitat del Grau en Veterinària
(CSAQGV) o a la CEEAH de la UAB (ceeah@uab.cat).
7. Per a obtenir el títol de Graduat en Veterinària és obligatori completar unes
pràctiques que inclouen una estada en un escorxador.

Per poder-te matricular per primer cop al Grau de Veterinària és obligatori
acceptar aquest document mitjançant la teva signatura, en el moment de
formalitzar la matrícula.

Bellaterra (Cerdanyola del Vallès), ____ d__________________ de 20___

Nom i signatura de l'alumne/a____________________________________

