Vážení studenti,
nedávno přijala mé pozvání, navštívila naši fakultu a přednášela pro vás významná osobnost světové
veterinární chirurgie profesorka Theresa Welch Fossum. Nyní je pozván další špičkový odborník ze
Spojených států amerických, profesor Michael D. Willard DVM, MS, Dipl. ACVIM. Profesor Michael
D. Willard Willard z Texas A&M University je celosvětově známý specialista na gastroenterologii,
endoskopii, pankreatologii a hepatologii malých zvířat, což dokládá jeho široká publikační činnost a
řada ocenění, které obdržel během své mnohaleté praxe.
Ve spolupráci s tímto uznávaným specialistou, ve světě vyhledávaným přednášejícím a vynikajícím
pedagogem prof. Willardem, je pro vás připraven celodenní seminář konaný 24. 10. 2011 (v
posluchárně Pavilonu chorob malých zvířat) s navazujícím praktickým kurzem konaným 25. 10. 2011
(v knihovně Pavilonu prof. Dražana – budova pavilonu chorob prasat, 1. patro)

o aktuálních otázkách v gastroenterologii malých zvířat.
Na celodenním semináři bude pro účastníky zajištěn simultánní překlad do češtiny.
Zmíněné akce se budou konat pod záštitou děkana FVL a jejich program naleznete v příloze.
Vzhledem k omezené prostorové kapacitě a k předpokládané velké účasti na semináři/praktickém
kurzu je třeba co nejdříve potvrdit vaši účast. V příloze naleznete 2 registrační formuláře (jeden na
seminář, druhý na praktický kurz/workshop), které odešlete vyplněné e-mailem, a to nejpozději do
20. 10. 2011 na adresu tajemníka fakulty Ing. Martina Čady cadam@vfu.cz a v kopii také na
necas@eurosat.cz
Praktický kurz (workshop) bude probíhat formou interaktivní diskuze mezi vyučujícím a posluchači a
je plánován pro menší okruh účastníků (tj. max 40). Účastníci budou mít příležitost se zapojit do
diskuze a přímo se tak podílet na diferenciální diagnostice onemocnění u jednotlivých případů.
Tento workshop je určen přednostně pro studenty 5. a 6. ročníku a DSP studenty se zájmem o
klinickou praxi a schopností komunikovat v angličtině!!!

Účast na semináři i workshopu je pro vás bezplatná!
Přihlášky budou registrovány chronologicky!
Vaše včasná registrace napomůže v organizaci kapacity prostor, zajištění občerstvení,
překladatelských služeb a tisku certifikátů, které pro Vás budou v průběhu semináře/workshopu
připraveny. Akce je organizována za přispění a finanční podpory projektu OPVK
(CZ.1.07/2.3.00/09.0193) „Endoskopie a miniinvazivní zákroky“, který je řešen na FVL ve spolupráci s
LF MU v Brně.

Těším se na společné setkání!

Prof. MVDr. Alois Nečas, Ph.D., MBA
děkan FVL
Za organizační tým:
MVDr. Michal Crha, Ph.D. (zástupce partnera projektu OPVK)
Ing. Martin Čada (tajemník fakulty)

