Vebināru cikls 9-23-9 ar Jevgēniju Kondratjevu!
Gaidot pavasari, aicinām uz 3 x 90 min tikšanās reizēm trīs trešdienu vakaros!
Jevgēnija Kondratjeva absolvējusi LLU VMF 2012. gadā, no 2012. gada studē
doktorantūrā. No 2015.-2018. Gadam strādājusi LLU VMF, pasniedzot
veterināro histoloģiju un mazo dzīvnieku iekšķīgās slimības, kā arī LLU
Veterinārajā klīnikā, praktizējoties mazo dzīvnieku dermatoloģijā. Pildījusi LLU
Veterinārās klīnikas direktores pienākumus. Dermatoloģijas zināšanas lektore
ir apguvusi Veterinārās Dermatoloģijas skolā Tartu, Igaunijā dermatoloģijas
jomā diplomētas specialistes Svetlanas Belovas vadībā, ESAVS (European
School for Advanced Veterinary Studies) Dermatoloģijas kursos Vīnē, Austrijā
dermatoloģijas jomā diplomēto specialistu Craig Griffin, Ralf Muller un David
Lloyd vadībā, katru gadu piedalās Eiropas Veterinārās Dermatoloģijas
Biedrības rīkotajos kongresos un praktiskajos semināros. Jevgēnija ir Eiropas Veterinārās
Dermatoloģijas Biedrības (ESVD) biedrs un no 2017. gada – valdes locekle, viņas galvenais pienākums ir
semināru organizācija un vadīšana Rietumeiropā. Kopš 2018.gada pārcēlusies uz Tulūzu, Francijā, kur
strādā Tulūzas Nacionālās Veterinārās skolas Dermatoloģijas nodaļā. No 2020. gada studē Eiropas
Veterinārās dermatoloģijas rezidentūrā un Tulūzas Universitātes maģistratūrā, “Imunoloģija. Infekcijas
slimības.” novirzienā.

Datums un laiks
09.02. 19:00-20:30
23.02. 19:00-20:30
09.03. 19:00-20:30

Tēma

Dalības maksa
veterinārārstiem

Kad tauki iekaist: pannikulīti
mazo dzīvnieku praksē.
Arī maziem āda niez:
juvenīlās dermatozes.

15,-

“Ko var uzsmērēt, dakterīt?” :
lokālo līdzekļu izvēle un
lietošana dermatoloģijā.

15,-

Dalības maksa p.l. VMF
studentiem un
mācībspēkiem, 2021.gada
VMF absolventiem!

10,-

15,-

10,40,-

20,10,-

Jebkurš viens vebinārs veterinārārstiem EUR 15 (Studentiem, mācībspēkiem EUR 10), jebkuri
divi vebināri EUR 30 (Studentiem, mācībspēkiem EUR 20), trīs vebināri EUR 40 (Studentiem,
mācībspēkiem EUR 20). Vebināri norisināsies ZOOM platformā. Lai pievienotos tiešraidei,
katram reģistrētam dalībniekam apmēram 24 h pirms tās tiek nosūtīta saite, kas kļūst
aktīva 30 min pirms sākuma, kā arī sīka instrukcija kā pievienoties tiešraidei. Tieši
tiešraides laikā ir vislabākā iespēja uzdot jautājumus lektorei. Lai dalība tiešraidē ritētu bez
aizķeršanās, pievienošanās jāplāno laicīgi - ieteicams 20 min pirms sākuma (attiecīgi no
18:40).
Lai reģistrētos vebināriem, lūdzam aizpildīt īso reģistrācijas formu, kas atverama šeit:

Reģistrācija šeit!
Reģistrācijas forma atrodama arī www.vicinfo.lv, www.vmf.llu.lv un www.lvb.lv
REĢISTRĒJOTIES DALĪBNIEKI SAŅEM REĢISTRĀCIJAS APSTIPRINĀJUMU!
Ja automātisko apstiprinājumu dalībnieks nesaņem – e-pasts ievadīts neprecīzi un labāk
reģistrēties vēlreiz!

Rekvizīti pārskaitījumam:
Veterinārmedicīnas Izglītības centrs SIA
Reg. Nr: 40003409467
Banka: SEB banka
Bankas kods :UNLALV2X
Bank account: LV63UNLA0008000467036
Adrese: K. Helmaņa iela 8, Jelgava LV-3004
Visiem reģistrētiem dalībniekiem būs iespēja vērot tiešraižu ierakstus sev vēlamā laikā līdz pat
9.06.2022. Visi dalībnieki saņem ierakstus un instrukciju, kā reģistrēties to apskatei! Jāatceras –
lai iegūtu sertifikātu par dalību - jāpiedalās tiešraidē vai jānoskatās ieraksti. Tiem, kas vēlēsies
noskatīties ierakstus un nebūs reģistrējušies pirms tiešraidēm, jāveic reģistrācija ierakstiem un
jānoskatās tie ne vēlāk kā līdz 2 nedēļām pirms termiņa noslēguma.
Lai sekmīgi pievienotos tiešraidēm nepieciešams:
·
Dators vai telefons ar skaņu
·
Labs interneta savienojums
·
Ja izmantosiet telefonu: Lejuplādēta ZOOM aplikācija, tā ir bezmaksas.
·
Pievienojoties jānorāda vārds, uzvārds (Kvalifikācijas punktu iegūšanai )
Maksājuma uzdevumā lūdzam norādīt: Rēķina numurs, Vebinārs (datums) un vārds, uzvārds.
Vebināri pieteikti LVB kā kvalifikācijas celšanas pasākums.
Sertifikātu par dalību dalībnieki saņem elektroniski savos epastos:
● ja piedalās visās vebināru tiešraidēs - mēneša laikā,
● ja vebinārus skatās ierakstos - līdz ierakstu skatīšanās termiņa beigām!

