Foto: Shutterstock, kursnr 15255

Påmelding er bindende. Avmelding etter påmeldingsfristens
utløp belastes med en avgift på kr 2 500,-. Ved avmelding
senere enn 10 virkedager før kursstart, eller ved manglende
fremmøte belastes full kursavgift. Det tas forbehold om at det
er nok påmeldte til at kurset kan gjennomføres.

Overnatting

Aktuelle hoteller:
• Thon Hotel Ski, tlf 64 85 35 00
• Reenskaug Hotel, Drøbak, tlf 64 98 92 00
• Vestby Gjestegård og Hyttepark. Rimelig overnatting, se
http://www.vestbyhotell.no/
Thon Hotel Ski ligger sentralt i Ski, med kort avstand til tog og
buss direkte til Ås. Reenskaug Hotel ligger i Drøbak sentrum.
Det kan benyttes offentlig kommunikasjon mellom Ås og
Drøbak. Lokalbussen har stoppested rett ved NMBU.

Vil du vite mer?

Vi tilbyr kurs i

Dyrevelferd og lovgivning
1. samling: 17. – 18. januar 2015
2. samling: 7. – 8. mars 2015

5 studiepoeng

Nærmere opplysninger om den praktiske
gjennomføring av kurset fås ved:
Norges miljø- og biovitenskapelige universitet
Senter for etter- og videreutdanning
ved Per Braarød Østby
telefon 67 23 03 00
e-post sevu@nmbu.no
www.nmbu.no/sevu
Faglig spørsmål rettes til:
Professor Bjarne O. Braastad
Institutt for husdyr- og akvakulturvitenskap, NMBU
tlf
67 23 26 51
e-post bjarne.braastad@nmbu.no

www.nmbu.no/sevu

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet
Institutt for husdyr- og akvakulturvitenskap
Senter for etter- og videreutdanning

Dyrevelferd og lovgivning
Videreutdanningskurs (5 studiepoeng)

Atferdsproblemer er den viktigste årsaken til dårlig velferd hos
selskapsdyr. De fleste får både mat og vann, gode boforhold og
en tur til dyrlegen ved sykdom. Atferdsproblemer kan være tegn
på at den psykiske helsen ikke blir tatt vare på.
Mange har behov for kunnskap om hva som ligger i begrepet
god dyrevelferd, og må kunne reflektere over hvordan vi holder
selskapsdyr i dagens samfunn. En atferdskonsulent vil kanskje
måtte bruke metoder i atferdsmodifisering som kan diskuteres
etisk. Dyreetikk er også et tema for dette kurset.

Undervisning

Kurset gjennomføres med undervisning i to helgesamlinger og
med selvstendige oppgaver etter hver samling. Det er
obligatorisk deltakelse i all undervisning for å få bevitnelse med
studiepoeng.
Etter første samling får deltakerne en hjemmeoppgave som det
er obligatorisk å gjennomføre. Frist for innlevering er 15. februar.
Denne oppgaven er ikke en del av eksamen, men den må være
godkjent av faglærer for å kunne levere eksamensoppgave.

Kurset inngår i en kursserie for atferdskonsulenter, men det er
også interessant som et frittstående kurs. Du er ikke garantert å
få plass på flere kurs i kursserien selv om du gjennomfører dette
kurset. Det er heller ingen krav om at du må gjennomføre flere
kurs selv om du deltar på dette kurset. Det vil gå flere år før hele
kursserien er gjennomført.

Eksamen

Til dette kurset praktiserer vi denne gangen «førstemann til
mølla – prinsippet» ved tildeling av plasser etter påmelding til
kurset.

Studiekompetanse

Målgruppe

Medlemmer av Norsk atferdsgruppe for selskapsdyr (NAS),
veterinærer, dyrepleiere, biologer og alle andre interesserte med
relevant bakgrunn.

Læringsmål

Etter kurset skal deltakerne kunne:
• Forklare de viktigste teorier, begreper og målemetoder innen
dyrevelferd.
• Beskrive relevante aspekter av dyrevelferdsloven, hundeloven, dyrehelsepersonelloven
• Beskrive annen relevant lovgivning for utførelsen av atferdskonsultasjon på hund og katt
• Observere og måle dyrevelferd hos sine klienter
• Vurdere sin og andres kompetanse til å være sakkyndig i retten
• Forstå betydningen av grunnleggende kunnskap innen
dyrevelferd og lovgivning som basis for atferdsrådgivning og
atferdsmodifikasjon.
• Forstå betydningen av å ivareta dyrets velferd i en treningssituasjon
• Erverve ytterligere kunnskap i dyrevelferd og lovgivning etter
kurset.
• Reflektere over – og kunne endre - egen praksis
Tema som blir tatt opp
• Kan vi objektivt evaluere dyras velferd?
• Atferdsmessige og fysiologiske indikatorer på stress hos
selskapsdyr
• Emosjoner, motivasjoner og stress
• Miljøberikelse
• Trening og velferd
• Etisk og velferdsmessig diskusjon om bruken av atferdsmodifiserende tiltak for selskapsdyr
• Dyrevelferdslovene i Skandinavia, hundeloven
• Fokus på lovgivning relevant for rollen som atferdskonsulent
Kurset innholder noe grunnleggende stoff på universitetsnivå
som deltagerne må sette seg inn i. Man kan således ikke forvente
stoff direkte relatert til hund, katt og hest i alle forelesningene.

Eksamen er frivillig og avholdes i henhold til NMBUs regler. Det
er en innleveringsoppgave, som evalueres med bokstavkarakter.
Frist for innlevering av eksamensoppgaven er 10. april. De som
ikke avlegger eksamen, men gjennomfører kurset, vil få utstedt
kursbevis.

For å kunne gå opp til eksamen kreves generell studiekompetanse. Mangler du generell studiekompetanse, kan du søke om
opptak på grunnlag av realkompetanse. NMBU vurderer slike
søknader fortløpende. Søknadsskjema for dette finner du på
www.nmbu.no/sevu (til venstre på siden finner du en link til
Studiekompetanse), eller du kan kontakte SEVU sevu@nmbu.no

Faglig ansvar

Institutt for husdyr- og akvakulturvitenskap, NMBU ved
professor Bjarne O. Braastad er faglig ansvarlig for kurset.

Sertifisering som atferdskonsulent

Norsk atferdsgruppe for selskapsdyr har en sertifiseringsordning
for atferdskonsulenter. Dette kurset dekker deler av teorikravet.
Sertifiseringsordningen administreres av NAS. Les mer om alle
kravene for å kunne bli sertifisert på deres nettsider
www.nafs.no. Legg spesielt merke til kravet om universitetseller høyskoleutdannelse tilsvarende minimum BSc, Cand. mag.
(bachelorgrad).

Tid og sted

1. samling: 17. – 18. januar 2015
2. samling: 7. – 8. mars 2015
Oppstart- og avslutningstider for begge samlingene:
• Lørdag: kl. 1000-1900
• Søndag: kl. 0900-1800
Begge samlingene gjennomføres på Institutt for husdyr- og
akvakulturvitenskap, NMBU.

Kursavgift

Kr 8 150. I tillegg kommer lærebøker og evt. losji og reiseutgifter.
Deltakerne kan selv ha med seg mat og drikke på kurssamlingene.
Alternativt kan felles lunsj bestilles mot et tillegg på kr 500,(forutsetter at et tilstrekkelig antall ønsker dette).

Påmelding

Påmelding via våre nettsider, www.nmbu.no/sevu. Derfra
klikker du deg fram til kurssiden.

Påmeldingsfrist 10. desember 2014

