Fagområder for ændrede og slettede fagområder (alfabetisk) i Censorkorps i Veterinærvidenskab

Det gamle fagområde der ændres

Ændret Anæstesi

Ændret Bevarelsesbiologi (Conservation Biology)
Ændret Vildtforvaltning
Ændret Ernæring og produktion
Ændret Etologi og dyrevelfærd
Ændret Familiedyrs sygdomme

Hvad der ændringen
Her fremgår, hvis det nedlagte område bliver til
specifikke nye fagområder, slås samme eller er
blevet fordelt ud i andre områder.
Nedlægges. Bliver til:
 Anæstesi og smertelindring, familiedyr og
eksotiske hobby dyr
 Anæstesi og smertelindring, store husdyr og
vilde dyr
Slås sammen med:
 Vildtforvaltning
Slås sammen med:
 Bevarelsesbiologi (Conservation Biology)
Nedlægges og erstattes af andre fagområder.
Nedlægges og erstattes af dyrearts specifikke
hovedområder
Nedlægges.

Ændret Farmakologi (inkl. farmaci og klinisk
farmakologi)

Nedlægges: Bliver til:
 Speciel farmakologi og toksikologi
 Basal farmakologi og toksikologi

Ændret Toksikologi

Nedlægges: Bliver til:
 Speciel farmakologi og toksikologi
 Basal farmakologi og toksikologi

Ændret Fjerkræsygdomme og sundhed

Nedlægges: Bliver til bl.a.:
 Besætningssundhed og sygdomme, fjerkræ
Nedlægges: Bliver til:
 Husdyrgenetik,
 Molekylærgenetik
Nedlægges: Bliver til: og bliver til flere kategorier
 Klinisk ernæring
 Kvantitativ husdyrernæring og
foderplanlægning
Nedlægges: Bliver bl.a. en del af:
 Medicinske sygdomme, familiedyr og eksotiske
hobby dyr
Nedlægges: Bliver bl.a. til en del af
 Medicinske sygdomme, store husdyr
Nedlægges: Bliver til et bredere faggruppe i:

Ændret Genetik og avl

Ændret Husdyrernæring

Ændret Intern medicin (inkl. kardiologi, neurologi og
onkologi) (familiedyr)
Ændret Intern medicin (store husdyr)
Ændret Klinisk ernæring (familiedyr)
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Ændret Klinisk veterinærmedicin (svin/kvæg)

Ændret Produktionsoptimering
Ændret Produktionsstyring
Ændret Sundhed/sundhedsstyring (svin/kvæg)

 Kliniske ernæring
Nedlægges: Bliver til:
 Besætningssygdomme, - sundhed, kvæg og
mindre drøvtyggere
 Besætningssygdomme, - sundhed, svin
Nedlægges: Erstattes af flere mere udspecificerede
fagområder
Nedlægges: Erstattes af flere mere udspecificerede
fagområder
Nedlægges: Bliver til:
 Besætningssygdomme, - sundhed, kvæg og
mindre drøvtyggere og
 Besætningssygdomme, - sundhed, svin
 Produktions- og sundhedsstyring i besætninger

Fagområder er ikke har ændret navn men ikke indhold:
Gammelt fagområdenavn
Anatomi (inkl. histologi og embryologi)

Nyt navn på fagområde
Anatomi

Minksygdomme og sundhed
Fodring
Fysiologi og biokemi
Kirurgi (store husdyr)
Kirurgi (familiedyr)
Fødevaresikkerhed og hygiejne
Levnedsmiddelsmikrobiologi

Besætningssundhed og sygdomme, Mink
Fodermidler og foderværdivurdering
Fysiologi og patofysiologi
Kirurgi, store husdyr
Kirurgi, familiedyr
Mikrobiel fødevaresikkerhed
Mikrobiel fødevaresikkerhed

Opstaldning og ventilation

Opstaldning, ventilation og emissioner fra stalde

Billeddiagnostik
Klinisk patologi

Veterinær billeddiagnostik
Veterinær klinisk patologi
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