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PROGRAME DE STUDII POSTUNIVERSITARE

CREŞTEREA ŞI SĂNĂTATEA
CABALINELOR

1.1. Grupul ţintă căruia i se adresează programul: medici veterinari (practicieni, manager de
fermă, cadru didactic, cercetător).
1.2. Obiectivele programului de studii postuniversitare: Programul de studii
postuniversitare ,,Creşterea şi sănătatea cabalinelor” a fost creat în vederea actualizării şi
dobândirii unor cunoştinţe complementare despre creşterea, sănătatea şi patologia cabalinelor de
către medicii veterinari practicieni, pornind de la un aspect deloc neglijabil, schimbarea statutului
calului din animal de muncă în acela de animal de agrement (sport).
Necesitatea realizării unui astfel de curs este în acord cu progresele realizate în ultimii ani, în
contextul evoluţiei societăţii şi progresului cunoştinţelor în domeniul creşterii şi sănătăţii animalelor.
De asemenea se doreşte perfecţionarea periodică a medicilor veterinari practicieni în creşterea şi
sănătatea unei specii de animale crescute ca animal de companie şi sport.
Rasele de cabaline crescute în România au fost întotdeauna apreciate pentru calităţile lor deosebite
(capacitate energetică, rezistenţă la tracţiune, bună valorificare a hranei etc.) contribuind la

consolidarea fondului genetic al unor herghelii celebre din Europa. În ultimii ani, datorită condiţiilor
social - economice şi politice specifice economiei de piaţă, precum şi a retrocedării terenurilor
agricole, efectivele de cabaline din ţara noastră au înregistrat o creştere semnificativă.
Cursul are o abordare interdisciplinară, oferind o pregătire avansată atât teoretică cât mai ales
practică în vederea obţinerii Certificatului de absolvire şi exercitării ulterioare a competenţelor în
domeniul creşterii cabalinelor, atât sub aspectul sănătăţii cât şi managementului acestora.
1.3. Forma de învăţământ: studii postuniversitare cu frecvenţă
1.4. Numărul de credite transferabile: 20 ECTS
1.5. Durata programului: 8 luni (180 de ore)
1.6. Intervalul calendaristic de desfăşurare al programului: octombrie 2017 - mai 2018.
Cursurile se desfăşoară astfel: vineri (16,00-20,00), sâmbătă (9,00-15,00) şi duminică (9,00-13,00), 1-2
ori/lună în prima şi a 3-a săptămână.
1.7. Limba de predare: româna
1.8. Modalitate de evaluare a cursanţilor: nota finală se compune din: % notă la examen scris,
% nota aferentă lucrărilor practice (după caz) şi % nota aferentă proiectului (după caz), conform
Fişelor de disciplină.
1.9. Numărul de sesiuni şi perioadele de timp: 1 sesiune de examinare, luna mai 2017; evaluare
pe parcurs pentru proiecte şi activităţile practice
1.10. Taxa de şcolarizare: 1400 lei
ACTUL DE STUDII ELIBERAT CURSANTULUI LA ABSOLVIRE
Certificat de atestare a competenţelor profesionale avizat de Ministerul Educaţiei Naţionale
Cercetării Ştiinţifice.
Certificatul este însoţit de Suplimentul descriptiv privind competenţele profesionale
dobândite, situaţia şcolară, durata în ore a programului, numărul de credite.

