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Institut for Klinisk Veterinærmedicin (IKV) bidrager med klinisk veterinærvidenskabelig undervisning, forskning og vidensformidling med fokus på familiedyr og store husdyr. Det sker særligt ved
brug af og organiseret i et tæt samspil med instituttets to universitetsdyrehospitaler. Et hovedmål for
instituttets forskning er, at den nye viden skal bidrage til nye diagnostiske-, forebyggelses- og behandlingsmuligheder og -teknologier i veterinær klinisk praksis.

Forskning

Organisatorisk er instituttet inddelt i 5 sektioner, der hver især er særligt specialiseret inden for den
kliniske veterinærvidenskabelige forskning. Instituttets overordnede mål er at forskningen og uddannelsen bidrager til at fremme sundhed og velfærd hos det enkelte dyr, dyrepopulationer og mennesker.

Uddannelser



Medicinske og kliniske sygdomme



Reproduktion og obstetrik



Kardiologi, onkologi og neurologi



Veterinærmedicin



Husdyrvidenskab



Biologi og Bioteknologi



Fødevarevidenskab

Nøgletal (2018)

Strategiske mål 2018-2023





Øge opnåelsen af eksterne forskningsmidler
Fastholde den høje kvalitet i undervisningen, herunder sikre fysisk-teknisk undervisningsinfrastruktur i topklasse
Udbygge stakeholder-relationer og partnerskaber samt synliggøre IKVs forskningsimpact
Styrket og højere trivsel for medarbejdere

Handleplaner 2019

Publikationer (2017):
Peer reviewed

Personale (årsværk):
Professorer

8

Lektorer

19

Adjunkter

12

Øvrige VIP

16

TAP’er

147

Økonomi (2018)
Omsætning (mio. kr.)

Forskning

Formulere strategiske handleplan for øget ekstern finansiering

Udarbejde beskrivelse af karriereveje for VIP og TAP

Udarbejde plan for generationsskifte
Uddannelse

Udarbejde en prioriteret finansierings- og investeringsplan for infrastruktur

Etablere regelmæssige interne pædagogisk/didaktiske kompetenceforløb for AC-TAP og
TAP
Samarbejde, samfundsengagement og outreach

Udvikle ”Impact Case Study” til brug for at tydeliggøre IKV’s forskningsimpact

Gennemføre stakeholder-analyser på sektionsniveau
Medarbejdere, administration og rammer

Identificere særlige arbejdsmæssige stress-faktorer med henblik på at håndtere disse

Udarbejde en plan for fastholdelse og udbygning af fysisk-teknisk undervisningsinfrastruktur
i topklasse

70
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