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Institut for Veterinær og
Husdyrvidenskab (IVH)

Institut for Veterinær og Husdyrvidenskab (IVH) leverer forskning og forskningsbaseret uddannelse
fokuseret mod forståelsen af de sundhedsudfordringer, der opstår i samspillet mellem dyr og mennesker. Med udgangspunkt i solid grundforskning og brug af dyremodeller leverer IVH også anvendelsesorienteret og translational biomedicinsk forskning. I et internationalt perspektiv er forskningen
højtanerkendt og størstedelen af forskningen sker i samarbejde med internationale partnere. Visionen for instituttets forskning er at bidrage til sundhed og velfærd for både dyr og mennesker.

Forskning

Udover at udgøre fundamentet for instituttets undervisningsaktiviteter indgår forskningen derfor løbende i arbejdet med at løse samfundets overordnede sundhedsudfordringer. Særligt for instituttet
er, at det fra 2020 (i et One Health-konsortium med Statens Serum Institut) har ansvaret for Det Veterinære Beredskab under Miljø- og Fødevareministeriet.

Uddannelser



Sygdomskontrol og -forebyggelse



One Health



Dyrevelfærd og -produktionsystemer



Translational og komparativ medicin



Veterinærmedicin



Husdyrvidenskab



Biologi og Bioteknologi



Fødevarevidenskab

Nøgletal (2018)

Strategiske mål 2018-2023

Publikationer (2017):
Peer reviewed






At instituttets forskning og uddannelse tilhører den internationale elite
Styrke impact og branding af forskning og uddannelse
(herunder styrkede efteruddannelsesaktiviteter)
Sikre høj kvalitet i Den Veterinære Myndighedsbetjening
Styrket trivsel for medarbejdere

Handleplaner 2019

371

Personale (årsværk):
Professorer

37

Lektorer

41

Adjunkter

17

Øvrige VIP

198

TAP’er

69

Økonomi (2018)

Forskning

Udarbejde af rekrutterings- og generationsskifteplaner

Udarbejde af retningslinjer om forventninger og karriereveje for VIP og TAP

Omsætning (mio. kr.)

Uddannelse

Tilpasning af det veterinære-curriculum til EAEVE-akkreditering
Samarbejde, samfundsengagement og outreach

Udvikle nye efteruddannelsesaktiviteter

Udarbejde kvalitetssikringssystem for den forskningsbaserede myndighedsbetjening

Styrket deltagelse i og bidrag til samfundsdebatten
Medarbejdere, administration og rammer

Fokus på en bred vifte af muligheder for kompetenceudvikling

Lave flere kombinerede faglige og sociale arrangementer

Institutleder
Professor Birgit Nørrung
Telefon: 22 24 88 23
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