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Urs Giger nhận bằng bác sỹ thú y từ trường Đại học Zürich, Thụy Sĩ, nơi ông thực hiện
Luận án tiế n sĩ về phẫu thuật chỉnh hình loạn sản khớp châ ̣u đùi, bắ t nguồ n cho các
nghiên cứu lâm sàng về y học, phẫu thuật trên thú nhỏ và nghiên cứu sau đại học. Sau
khi chuyển đến Hoa Kỳ, ông đã hoàn thành chương trình bác sĩ nội trú về nội khoa thú
nhỏ tại Đại học Florida và sau đó gia nhập trường Thú y Đại học Pennsylvania ở
Philadelphia, nơi ông giữ chức vụ giáo sư chủ nhiệm môn dược trong tổ chức Charlotte
Charlotte Newton Sheppard. Ông có chức giáo sư thứ hai về nội khoa thú nhỏ tại Đại
học Zürich cũng như giáo sư về huyết học tại trường Đại học Y khoa Pennsylvania. Bên
cạnh đó, ông có bằ ng bác sỹ chuyên khoa về Nội Khoa Thú y của Trường Nội Khoa Thú
y Hoa Kỳ và Châu Âu, và bằ ng bác sỹ chuyên khoa về Bệnh học Lâm sàng Châu Âu.
Ông làm giám đố c Trung tâm Truyền máu và Huyết học, Phòng Nhi Khoa và Chuyên
khoa di truyền, và cũng là giám đốc của Phòng Thí nghiệm biến dưỡng di truyền và
kiểm tra các bệnh di truyền DNA (PennGen). Chuyên môn về lâm sàng và nghiên cứu
của ông là những rối loạn di truyền và huyết học và được thể hiện qua hơn 230 bài báo
nghiên cứu cũng như nhiều bài đánh giá và tóm tắt khoa học. Ông cũng là chủ tịch của
Hội đồng bệnh di truyền trong Hiệp Hội Thú y Thú nhỏ Thế Giới (WSAVA). Trong các
giải thưởng khác, ông đã nhận Giải thưởng Học thuật Truyề n Thuố c Y Khoa và Giải
thưởng Shannon của Viện Y tế Quốc gia, Giải thưởng Thành tựu Khoa học Quốc tế tro ̣n
đời WSAVA 2002, Giải thưởng Bourgelat Quốc tế năm 2007 của BSAVA và Giải
thưởng Công Triǹ h Nghiên Cứu Xuấ t Sắ c trên Mèo AVMA năm 2015. Ông còn là một
diễn giả thường xuyên được mời tại nhiều hội nghị trong nước và quốc tế.

