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CAPITOLUL 1
UNIVERSITATEA SPIRU HARET – COMPONENTĂ DE BAZĂ A
ÎNVĂŢĂMÂNTULUI SUPERIOR ROMÂNESC

La 19 ianuarie 1991 a luat fiinţă Fundaţia România de Mâine, instituţie social-umanistă de
cultură, ştiinţă şi învăţământ cu caracter nonprofit, potrivit prevederilor Legii pentru persoanele juridice
nr. 21/1924 şi, în cadrul acesteia, Universitatea Spiru Haret.
Universitatea Spiru Haret a fost creată şi organizată după modelul Universităţii Harvard, având
drept spirit tutelar pe marele om de ştiinţă, reformator şi ctitor al învăţământului modern în România,
Spiru Haret, a cărui activitate ştiinţifică, educativă şi social-culturală a avut şi are o deosebită
însemnătate şi rezonanţă în societatea românească.
În cadrul Universităţii Spiru Haret au luat fiinţă şi funcţionează, în prezent, 15 facultăţi cu 101
de programe de studii universitare de licență, care au parcurs, conform legii, etapele de autorizare
provizorie şi acreditare.
La 14 februarie 2000, Universitatea Spiru Haret a fost acreditată de Consiliul Naţional de
Evaluare Academică şi Acreditare. Legea nr. 443 din 5 iulie 2002 consfinţeşte faptul că Universitatea
Spiru Haret este „ instituţie de învăţământ superior, persoană juridică de drept privat şi de utilitate
publică, parte a sistemului naţional de învăţământ".
Întreaga activitate a Universităţii s-a întemeiat pe recunoaşterea şi aplicarea măsurilor
legislative prioritare cu privire la învăţământ şi cercetare.
Asumându-şi, de la înfiinţare, misiunea de învăţământ şi cercetare, orientate pe valori,
creativitate, obţinerea de cunoştinţe fundamentale, dar şi de cunoştinţe, competenţe şi abilităţi de
utilitate directă în profesie şi în societate, Universitatea Spiru Haret a urmărit şi urmăreşte permanent
dezvoltarea integrală şi armonioasă a individualităţii umane, asumarea unui sistem de valori capabil
să contribuie la împlinirea personală, dezvoltarea spiritului antreprenorial, participarea activă la viaţa
comunităţii şi a societăţii, la succesul în competiţia pentru angajare pe piaţa muncii. Drept urmare,
Universitatea a devenit o instituţie de învăţământ superior şi cercetare ştiinţifică, abilitată să acorde
titlurile prevăzute de lege, potrivit autonomiei universitare şi libertăţii academice.
În prezent, Universitatea Spiru Haret are, în structura sa 15 facultăţi cu 101 de programe de
studii universitare de licenţă acreditate sau autorizate să funcţioneze în conformitate cu prevederile
legale, 48 programe de studii universitare de masterat acreditate de către ARACIS și 98 de programe
postuniversitare de formare si dezvoltare profesionala continua avizate de catre Ministerul Educatiei
Nationale.
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Universitatea Spiru Haret a obținut, în urma evaluării instituționale efectuată de către Agenția
Română de Asigurare a Calității, calificativul ÎNCREDERE pentru perioada 2014-2019.
Universitatea Spiru Haret are preocupări constante în identificarea nevoii educaţionale reale a
pieţei muncii şi adaptarea flexibilă a programelor de studiu pe care le oferă. Din punct de vedere al
relaţiilor internaţionale, obiectivul central al strategiei USH este multi-dimensional:
● creşterea recunoaşterii academic şi a vizibilităţii universităţii prin reducerea discrepanţei dintre
cunoaşterea oferită şi nevoile pieţei muncii,
● adăugarea de valoare educaţională centrată pe student, publicistică şi ştiinţifică cuantificabilă şi
recognoscibilă.
Întreaga comunitate a Universităţii Spiru Haret dovedeşte prin preocupările sale o atitudine proactivă responsabilă, contribuie la realizări de vârf în domeniile de activitate cu puternică tentă realistică
în raport cu nevoile economiei şi societăţii, participă la conferinţe internaţionale recunoscute ISI
Thomson, organizează sesiuni şi workshop-uri ştiinţifice de recunoaştere internaţională, face parte din
echipe de lucru inter-universitare în proiecte FP7 în cadrul cărora promovează valorile europene, ca
surse ale propriilor valori, în diferite stadii de recunoaştere dincolo de marginile ţării, USH susţine şi
adaugă, astfel, valoarea educaţională la cea europeană, contribuind la îmbunătăţirea imaginii
învăţământului românesc pe plan european şi internaţional, şi al creşterii prestigiului României pe scena
internaţională contemporană.
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CAPITOLUL 2
PREZENTAREA FACULTĂŢII DE MEDICINĂ VETERINARĂ
Faculatatea de Medicină Veterinară a Universității Spiru Haret a fost înființată în anul 1995 prin
H.G. 568/1995 și a fost reacreditată în ședința Consiliului ARACIS din data de 30.05.2017 – comisia 9
(http://www.aracis.ro/rezultate-evaluari/evaluari/evaluari-single/view/hotarari-30052017/103),

fiind

singura facultate privată de profil din România.
Sediul facultății este pe Bd. Basarabiei, nr 256, sector 3, București. Clinica veterinară este
situată pe str. Mașina de Pâine, nr. 47, sector 2 București.
Contact: Tel / Fax: +40 21 2421576; mail: ushfmv@spiruharet.ro.
La terminarea facultății, titlul acordat este de doctor medic veterinar, iar diplomele de studii
sunt emise de Ministerul Educației naționale și sunt recunoscute în Uniunea Europeană.
Facultatea de Medicina Veterinară are ca misiune didactică formarea specialiştilor - medici
veterinari capabili să facă faţă cerinţelor crescânde ale economiei de piaţă supravegherii sănătăţii
animalelor, expertizarea şi tehnologia produselor alimentare, precum şi în domeniile conexe acestora în
condiţiile creşterii schimburilor intracomunitare tot mai intense de produse de origine animală. De
asemenea, prin pregătirea lor, aceştia trebuie să fie capabili să ofere consultanţă veterinară de specialitate
pentru animale de rentă şi de companie, bunăstarea animalelor şi protecţia mediului.
Facultatea de Medicină Veterinară participă activ la Programul aferent Sistemului Naţional de
Educaţie Continuă, iniţiat de Colegiul Medicilor din România, în parteneriat cu Asociaţia Generală a
Medicilor Veterinari din România, ANSVSA şi Facultăţile de Medicină Veterinară asigurând pregătirea
continuă a absolvenţilor. De asemenea, facultatea organizează concursuri pentru obţinerea gradului de
medic primar veterinar.

CAPITOLUL 3
PREZENTAREA PROGRAMULUI DE STUDII UNIVERSITARE DE LICENŢĂ MEDICINĂ
VETERINARĂ
Personalul didactic din cadrul Facultăţii de Medicină Veterinară îndeplineşte cerinţele legale
pentru ocuparea posturilor didactice în vederea practicării învăţământului superior de calitate, conform
deciziilor de numire pe post.
Titularii de disciplină au titlul ştiinţific de doctor în domeniul disciplinelor din postul ocupat.
Cadrele didactice asociate au pregătirea iniţială şi competenţe în domeniul disciplinei predate. Menţionăm
că un cadru didactic este membru asociat al Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice.
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Titularii de disciplină au elaborat cursuri, note de curs şi caiete de lucrări practice necesare
procesului de învăţământ, care acoperă integral problematica disciplinei respective prevăzută în
programa analitică.
La nivelul Universităţii, tipărirea şi multiplicarea materialelor de curs/seminar se realizează în
cadrul editurii proprii - Editura Fundaţiei România de Mâine (http://www.edituraromaniademaine.ro).
Conducerea Facultăţii de Medicină Veterinară asigură, prin dotările existente (copiatoare,
imprimante) multiplicarea suportului de curs, a biletelor de examen şi a altor materiale de uz didactic.
Personalul din conducerea facultăţii (decan şi director de departament) sunt cadre didactice
titularizate în învăţământul superior pe postul de conferenţiar, cu norma de bază la USH – FMV.
Cadrele didactice din Facultatea de Medicină Veterinară a Universității Spiru Haret desfășoară
activitate de predare și în cadrul „Programului de pregătire profesională continuă” inițiat de
Colegiul Medicilor Veterinari din România
Procesul de învățământ
Profesia de medic veterinar se regăsește în Clasificarea ocupațiilor din România (COR), iar
programul de studiu Medicină Veterinară din cadrul Facultăţii de Medicină Veterinară a Universităţii
Spiru Haret este cuprins în nomenclatorul domeniilor şi specializărilor/programelor de studii
universitare de licenţă din cadrul acestora la forma de învăţământ cu frecvență (IF), cu 360 credite ECTS
(60 ECTS pe an), în conformitate cu Legea Educaţiei Naţionale nr. 1/2011.
Curricula programului de studii Medicină Veterinară este în conformitate cu prevederile HG
nr. 469/2015 care transpun condițiile minime de formare pentru profesia de doctor medic veterinar din
Directiva 2013/55/CE de modificare a Directivei 2005/36/CE privind recunoașterea calificărilor
profesionale și a Regulamentului (UE) nr. 1024/2012 privind cooperarea administrativă prin intermediul
Sistemului de informare al pieței interne („Regulamentul IMI”). După absolvire, titlul acordat este de
doctor medic veterinar, iar diplomele de studii sunt emise de Ministerul Educației naționale și sunt
recunoscute în Uniunea Europeană.
Durata studiilor este de 12 semestre (6 ani), activitatea didactică desfășurându-se în 14
săptămâni /semestru; durata totală a stagiilor de practică este de17 săptămâni.
Sistemul de evaluare a cunoștințelor constă în verificări pe parcurs la lucrările practice, cu o
pondere de 30-40% din nota finală și examene / colocvii cu pondere de 60-70% din nota finală.
Planul de învățământ este bazat pe sistemul de credite transferabile și prevede următoarele
categorii de discipline:
a) discipline obligatorii
b) discipline conform opţiunii universităţilor
c) discipline facultative

Anul VI de studiu se desfășoară pe module masterale.
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Cercetarea științifică a programului de studiu Medicină Veterinară este în conformitate cu
Strategia de consolidare a excelenţei în cercetarea ştiinţifică a Universităţii Spiru Haret, fiind
desfășurată pe bază de contracte de cercetare obținute prin competiții naționale, contracte cu mediul

de afaceri, teme de cercetare cuprinse în planul intern de cercetare, aprobate de Senatul
Universității.
În cadrul facultăţii funcţionează un Centru de cercetare ştiinţifică denumit CENTRUL DE
CERCETARE PENTRU ŞTIINŢE MEDICALE VETERINARE – VETSCIENCE constituit ca
organism de cercetare ştiinţifică în cadrul Universităţii Spiru Haret, Facultatea de Medicină
Veterinară

din

Bucureşti,

acreditat

în

Şedinţa

Senatului

USH

(14.04.2009)

(http://www.spiruharet.ro/facultati/cercetare.php?id=28). Implementarea concretă a măsurilor de
dezvoltare şi monitorizare a cercetării ştiinţifice se desfăşoară în conformitate cu Regulamentul de
organizare şi funcţionare a centrului de cercetare ştiinţifică.
Din anul 2009 a fost instituit un Registru unic al proiectelor/contractelor de cercetare şi
consultanţă ştiinţifică în conformitate cu criteriile CNCSIS şi adaptat practicilor interne ale Universităţii
prin intermediul căruia sunt monitorizate activităţile de cercetare ştiinţifică şi sunt evaluate domeniile
de

interes,

parteneriatele

şi

posibilităţile

de

finanţare

vizibil

pe

pagina

web

cercetare.spiruharet.ro/index.php.
Din cele 21 de cadre didactice cu norma de bază care derulează permanent proiecte de cercetare
în cadrul centrului (individual sau în echipe), 4 cadre didactice au titluri de cercetător ştiinţific.
Membrii Centrului de cercetare VETSCIENCE sunt participanţi activi în proiecte de cercetare
naţionale (CNCSIS, CEEX, PNCDI) şi internaţionale (COST) şi organizatori/co-organizatori ai unor
manifestări ştiinţifice naţionale şi internaţionale (Conferinţa Naţională de Micologie Medicală) aşa cum
este prezentat şi pe site-ul Universităţii Spiru Haret, secţiunea Institutului Central de Cercetare
Ştiinţifică, la adresa (web cercetare.spiruharet.ro/domains.php?domid=3&menid=1).
Rezulatele cercetărilor sunt valorificate prin lucrări științifice publicate în reviste recunoscute
în domeniu (ISI, baze de date internaționale și baze de date naționale) sau susținute în cadrul unor
manifestări științifice naționale și internaționale.

În vederea elaborării lucrărilor de licență, studenții își desfășuară activitatea de cercetare
în cadrul cercurilor științifice studențești, iar rezultatele sunt prezentate în Sesiunea anuală
organizată în acest scop.
Facultatea de Medicină Veterinară din cadrul Universității Spiru Haret organizează anual
Sesiunea științifică a cadrelor didactice, precum și Sesiunea științifică a studenților, în cadrul cărora sunt
prezentate rezultatele cercetării.
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Studenții și absolvenții
Admiterea se desfăşoară în conformitate cu prevederile Legii învăţământului nr. 1/2011, a Legii
49/2013 pentru modificarea şi completarea Legii 288/2004 privind organizarea studiilor universitare,
în temeiul dispozițiilor O.M.E. C.T.S. nr. 3313/23/02/2012 privind cadrul general de organizare și
desfășurare a admiterii în ciclurile de studii universitare de licență, de masterat și de doctorat, potrivit
prevederilor cuprinse în Carta Universității Spiru Haret.
La Facultatea de Medicină Veterinară cifra de școlarizare aprobată de Ministerul Educației
Naționale pentru fiecare an de studiu este de 50 studenți.

Facultatea de Medicină Veterinară din structura Universităţii Spiru Haret organizează
admiterea prin testarea capacităţilor cognitive (completarea fişei-chestionar şi susţinerea unui
interviu), în 2 (două) sesiuni, în condiţii identice, în perioada iulie-septembrie, calendarul fiind
afişat la sediul facultăţii şi publicat pe pagina web.
Toate informațiile privind admiterea sunt cuprinse în Metodologie privind cadrul general de
organizare şi desfăşurare a admiterii în ciclul de studii universitare de licenţă pentru anul universitar
2017-2018

aprobată

în

Senatul

USH,

precum

şi

din

Metodologia

proprie

FMV

(http://mvet.spiruharet.ro/images/Specializarea_Medicina_Veterinara/Medicina_Veterinara_proprie__
2017-2018_ADMITERE_1.pdf).
Perioadele pentru înscriere şi pentru concurs sunt anunţate public pe site-ul facultăţii, în broşura
de admitere, precum şi în materialele informative (pliante, afişe, anunţuri în presa de specialitate şi în
presa centrală) realizate şi distribuite în fiecare an, cu 6 luni înainte de aplicare. Concursul se
organizează în perioada iulie – septembrie.
Dosarul de înscriere la concurs trebuie să conţină următoarele documentele:
1. Diplomă de Bacalaureat, în original/ copie legalizată sau adeverinţă eliberată de liceu
pentru anul curent care să cuprindă media generală la examenul de bacalaureat și mediile
obţinute în anii de studii, (nota echivalată CNRED pentru linia cu predarea în limba
engleză).
2. Adeverință din care să rezulte calitatea de student la o altă facultate, dacă este cazul.
3. Foaia matricolă în original sau copie legalizată.
4.

Acord scris al candidatului pentru preluarea din sistemul integrat al învăţământului din
România (SIIR) a datelor personale şi a rezultatelor obţinute la bacalaureat, pentru
candidaţii care au promovat examenul în sesiunile corespunzătoare anului şcolar 2016 2017.

5. Certificatul de naştere, în copie
6. Certificatul de căsătorie (dacă este cazul), în copie
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7.

Adeverinţă medicală din care să rezulte că posesorul este apt medical UNIVERSITATEA
SPIRU HARET FACULTATEA DE MEDICINA VETERINARA

8. Buletin/Carte de identitate, în copie - Acte doveditoare pentru scutirea taxei de înscriere
(în cazuri speciale)
9. 3 Fotografii tip buletin
Concursul de admitere presupune testarea cunoştinţelor cognitive ale candidatului prin
completarea unei fişe-chestionar și prin susținerea unui interviu în fața comisiei de admitere. Media
generală de admitere se calculează ca medie ponderată între nota obţinută la verificarea cunoştinţelor
cognitive (60%) și media obţinută la examenul de bacalaureat (40%). Media generală minimă

de admitere este 5 (cinci).
Rezultatele concursului se comunică prin afișare pe pgina web și la avizierul facultății în cel
mult 24 de ore de la încheierea acestuia.
După emiterea Deciziei de înmatriculare de către Rectorul universităţii, studentul este înscris în
Registrul Matricol Unic şi i se eliberează legitimaţia şi carnetul de student. Legitimaţia de student se
vizează anual şi serveşte ca act de identitate la intrarea în Universitate, pentru a avea acces la biblioteca
şi clubul Universităţii etc.
Studenţii înscrişi în anul I sunt obligaţi să comunice conducerii facultăţii, la începutul anului
universitar (în primele 2 săptămâni), participarea la disciplinele opţionale şi facultative. Alegerea
disciplinelor opţionale şi facultative se face pe bază de cerere.
Transferul studenților de la alte universități este reglementat prin Metodologia privind
mobilitatea academică aprobată de Senatul Universității Spiru Haret, care prevede recunoașterea
creditelor transferabile dobândite, în condițiile legii, la alte instituții de învățământ superior acreditate /
autorizate provizoriu, din âară sau din străinătate. Mobilitatea academică se poate efectua ca urmare a
solicitării studentului, în baza unor acorduri interinstituționale și numai cu acceptul instituțiilor de
învățământ superior de proveniență și respectiv, primitoare.
În conformitate cu Legea Educației Naționale nr. 1/2011, Legea nr. 87/2006 privind asigurarea
calității educației și Carta Universității Spiru Haret, studenții dispun de Regulamentul de activitate
profesională aprobat de Senatul Universităţii.
Studenţii de la Facultatea de Medicină Veterinară trebuie să frecventeze toate lucrările practice
şi clinice la disciplinele prevăzute în planul de învăţământ precum şi să execute practica de specialitate
conform planificării.
Studenţii care din anumite motive bine întemeiate nu pot continua studiile în anul respectiv, pot
întrerupe studiile la cererea acestora, ele fiind reluate în perioada următoare cu recunoaşterea
examenelor promovate susţinute. Reînscrierea în anul respectiv de studiu se face în perioada următoare
pe baza cererii de reînscriere aprobată de Decanul facultăţii şi plata taxei de şcolarizare. Studentul care
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a întrerupt studiile are obligaţia ca după reluarea studiilor să susţină şi să promoveze eventualele
examene de diferenţă şi să îndeplinească la termen toate obligaţiile ce îi revin din Planul de învăţământ.
Studenţii au obligaţia să promoveze examenele la toate disciplinele care sunt condiţionate în
Planul de învăţământ la termenele prevăzute. Promovarea anului universitar se face prin însumarea
creditelor obţinute prin examene şi a altor cerinţe specifice disciplinelor de studiu, conform Programelor
analitice comunicate de fiecare disciplină şi afişate la aviziere.
Studenţii sunt organizaţi în Asociaţia Studenţilor FMV din USH conform unui statut - Statutul
Asociaţiei Studenţilor FMV.
Studenţii facultăţii beneficiază în plus de orientare şi formare profesională în Centrul de Formare
Profesională Spiru Haret autorizat de Consiliul Naţional de Formare al Adulţilor (CNFPA), în
conformitate cu prevederile OG 129/2000 privind formarea profesională a adulţilor.
La absolvirea facultăţii, medicii veterinari licenţiaţi pot desfăşura următoarele activităţi în
domeniile:


apărarea sănătăţii animalelor prin asigurarea asistenţei medicale veterinare în cabinete
medical veterinare private, în spitale veterinare sau în circumscripţii sanitar veterinare
teritoriale;



igiena şi controlul alimentelor de origine animală în vederea apărării sănătăţii publice, în
unităţi de prelucrare a alimentelor;



cercetare ştiinţifică în domeniul medical-veterinar, zootehnie, biologie,



învăţământ preuniversitar sau universitar, în calitate de cadre didactice;



marketing farmaceutic şi farmacii veterinare;



în laboratoare de specialitate pentru diagnostic sanitar-veterinar;



inspecţia sanitar-veterinară, în cadrul circumscripţiilor de specialitate, la punctele de frontieră
şi în organele centrale sanitar-veterinare;



manager în unităţi de profil medical-veterinar sau zootehnic;



specialist în biotehnologii de reproducţie şi în combaterea infecundităţii la animale;



în domeniul biotehnologiilor de preparare a medicamentelor şi produselor biologice;



în domeniul apărării sănătăţii animalelor de vânătoare, albinelor, viermilor de mătase, peştilor
şi a celor de acvacultură;



ca fermieri în unităţi zootehnice de creştere a animalelor de rentă cu performanţe zootehnice
ridicate.

După absolvirea facultăţii, absolvenţii licenţiaţi au titlul de doctor medic veterinar și sunt înscrişi
ca membri cu drepturi depline ai Asociaţiei Generale a Medicilor Veterinari din România şi membri ai
Colegiului Medicilor Veterinari.
Profesiunea de medic veterinar este o profesie liberală şi independentă, cu organizare autonomă
reglementată prin Legea nr.160/1998 modificată şi completată cu Legea nr.592/2003.
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Medicul veterinar poate să-şi exercite activitatea în cadrul următoarelor structuri profesionale:
a) reţeaua sanitară veterinară de stat;
b) servicii medicale veterinare particulare, autorizate legal;
c) instituţii de învăţământ veterinar autorizate şi acreditate sau autorizate să funcţioneze
provizoriu;
d) alte instituţii publice şi private.
Rata de absorbție a absolvenților Facultății de Medicină Veterinară a Universității Spiru Haret
este de minim 80% în domeniu.
Absolvenții, posesori ai atestatului de liberă practică participă la „Programul de pregătire
profesională continuă” inițiat de Colegiul Medicilor Veterinari din România împreună cu Asociaţia
Generală a Medicilor Veterinari din România și Direcţiile Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa
Alimentelor.
În cadrul Programului ERASMUS studenţii au posibilitatea să efectueze stagii de studii sau să
participe la proiecte comune de implementare de curriculă.
Toți absolvenții Universității Spiru Haret au posibilitatea de a ține legătura cu foștii colegi și
profesori prin intermediul paginii de web ALUMNI. Aici se pot găsi informații privind proiectele actuale
ale Universității în domeniile studiate, inclusiv în domeniul Medicină Veterinară, precum și date despre
cariera profesională a absolvenților.
Baza materială. Facultatea de Medicină Veterinară a Universităţii Spiru Haret dispune de spaţii
de învăţământ necesare desfăşurării activităţilor didactice şi de cercetare ştiinţifică specifice, respectiv
săli de curs, laboratoare pentru activităţi aplicative, clinici pentru consultaţii şi tratamente (recepţie
cazuri, spaţii de radiologie şi ecografie, săli de intervenţie chirurgicală), fermă didactică. Baza materială
de care dispune facultatea corespunde standardelor care asigură desfăşurarea unui proces de învăţământ
de calitate.
Capacitatea spaţiilor de învăţământ sunt în conformitate cu standardele ARACIS, asigurânduse 1 mp/loc în cadrul sălilor de curs, 1,4 mp/loc în sălile de seminar şi laboratoare, 2,5 mp/loc în
laboratorul de Matematici aplicate științelor biologice şi 4,2 mp/loc în laboratoarele disciplinelor
clinice, acestea fiind corelate cu mărimea formaţiunilor de studiu (grupe, subgrupe).
Sălile de curs sunt dotate cu dispozitive moderne de predare, iar sălile de laborator dotate în
funcţie de specializare, cu echipamente, aparatură şi softuri aferente acestora.
Clinica animale mari se desfășoară în cadrul fermei didactice Negoieşti, unde studenţii, sub
îndrumarea cadrelor didactice, efectuează consultaţii, tratamente şi intervenţii chirurgicale.
Clinica de animale mici este situată pe str. Mașina de Pâine, iar studenţii, sub îndrumarea
cadrelor didactice, efectuează consultaţii, tratamente şi serviciul de gardă.
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În cadrul Facultăţii de Medicină Veterinară se desfăşoară întâlniri, dezbateri, reuniuni tematice,
se derulează proiecte de cercetare studenţeşti şi practică de specialitate pentru a veni în întâmpinarea
cerinţelor pieţei muncii şi a creşte rata de angajare pe piaţa muncii a absolvenţilor etc.
Facultatea dispune de bibliotecă amplasată la sediul Facultăţii de Medicină Veterinară din str.
Basarabia, nr. 256, sector 3 Bucureşti, care asigură 25 locuri în sala de lectură, reprezentând 10% din
numărul total de studenți, fiind în corformitate cu cerințele ARACIS. Biblioteca FMV-USH asigură
toate resursele necesare pentru învăţare prin punerea la dispoziţia studenţilor a cursurile tipărite şi în
format electronic, în mod gratuit. Biblioteca dispune de un număr corespunzător de volume din ţară şi
străinătate (6679 de titluri; 248 volume în limba engleza, germană și franceză) necesare asigurării
materialului bibliografic care defineşte programul de studiu. Totodată, studenţii Facultăţii de Medicină
Veterinară beneficiază de accesul la biblioteca virtuală a facultăţii şi la cele peste 150.000 de volume
(manuale, tratate şi cărţi de specialitate) şi reviste de specialitate în limba română şi în limbi de circulaţie
internaţională ale bibliotecii universităţii.
Fundaţia România de Mâine şi Universitatea Spiru Haret dispun de o editură proprie, unde sunt
suportul de cursuri fiind editat modernă, cu laborator de tehnoredactare şi un complex tipografic digital
de ultimă generaţie. Fondul de carte al bibliotecii este constituit atât din cărţile apărute la Editura
Fundaţiei România de Mâine (editura proprie a Fundației), cât şi din donaţii, achiziţii de cărţi apărute în
alte centre universitare din ţară, dar şi ca urmare a schimbului interbibliotecar.
Direcțiile de acțiune ale Facultății de Medicină sunt următoarele:


modernizarea permanentă a procesului de învăţământ, prin perfecţionarea programului
de studii universitare, în strânsă corelare cu cerințele societăţii;



aplicarea principiilor de management al calităţii în întreaga activitate desfăşurată în
facultate;



sporirea vizibilității cercetării ştiinţifice din facultate



dezvoltarea programelor de mobilităţi naţionale şi internaţionale ale studenţilor şi
cadrelor didactice.

CAPITOLUL 4
ALTE INFORMAȚII
Transferul de credite ECTS. Planul de învățământ este alcătuit pe baza sistemului de credite
transferabile, alocându-se 60 credite pentru fiecare an de studiu. Numărul minim de credite necesare
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pentru a putea promova un an universitar este de 30. În examenul de licență pot intra, însă, doar studenții
care au cumulat, pe parcursul celor 6 ani de studiu, 360 credite.
Accesul la biblioteca virtuală se face prin autentificarea studentului pe adresa

http://mvet.spiruharet.ro/.
Modul de calcul al notei finale de la examen - media ponderală dintre nota obținută la
verificările pe parcurs, care are o pondere de maxim 40% și nota obținută la evaluarea cunoștințelor de
la curs, care are o pondere de minim 60% din nota finală.
Modul de desfășurare a evaluărilor. Formele de evaluare a cunoștințelor sunt examene (orale
sau scrise), colocvii, verificări pe parcurs, în conformitate cu planul de învățământ. Examenele se susțin
în sesiuni, iar colocviile și verificările pe parcurs în ultimile două săptămâni de activitate didactică,
înainte de intrarea în sesiune.
Practica de specialitate reprezintă disciplină obligatorie și se desfășoară în stagii de practică
de câte 3 – 4 săptămâni, precum și prin serviciul de gardă. Stagiile de practică se desfășoară după cum
urmează


anii I și II au loc în ferme zootehnice,



anul III în institute de cercetare,



anii IV și V în clinica veterinară



anul VI în unități de procesare și control al produselor de origine animal.

La finalul desfăşurării stagiului de practică, studentul va prezenta Caietul de practică și
va susține coloviu de practică, promovarea acestuia reprezentând condiție obligatorie pentru
promovarea anului de studiu respectiv.
Examenul de licență. Studiile Facultății de Medicină Veterinară se încheie cu examenul de
licență, în conformitate cu prevederile legale, care se organizează în trei sesiuni: de vară (iulie), de
toamnă (septembrie) și de iarnă (februarie).
Examenul de licență se desfășoară pe baza Regulamentului privind organizarea și desfășurarea
examenelor

de

licență

/

diplomă

și

dizertație,

aprobat

de

Senatul

Universității

(http://www.spiruharet.ro/asigurarea-calitatii.html) și a Metodologiei proprii de licență aprobată de
Consiliul Facultății de Medicină Veterinară (http://mvet.spiruharet.ro/examen-licenta-medvet).
Participarea la examunul de licență este condiționată de obținerea Certificatului de competență
lingvistică, precum și de depunerea dosarului și a lucrării de licență.
Examenul de licenţă constă din două probe:
a. proba 1 – Evaluarea cunoştinţelor fundamentale şi de specialitate;
Proba 1-a - Evaluarea cunoştinţelor fundamentale
Proba 1- b - Evaluarea cunoştinţelor de specialitate
b. proba 2 – Prezentarea şi susţinerea lucrării de licenţă.
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Evaluarea cunoştinţelor fundamentale şi de specialitate de la proba 1 se desfăşoară scris şi oral.
Modalitatea de susţinere a probei întâi, tematica şi bibliografia aferentă, graficul pentru desfăşurarea
examenelor se aduc la cunoştinţa absolvenţilor prin afişare la afişierul facultăţii, cât şi pe pagina Web
proprie, cel mai târziu cu 30 zile înainte de desfăşurarea examenului de licenţă, pe adresa

http://mvet.spiruharet.ro/.
Lucrarea de licență trebuie să însumeze 50 – 70 de pagini, ghidul de redactare fiind prezentat pe site-ul
facultății.
Susţinerea lucrării de licenţă se va desfăşura oral, în faţa Comisiei, în şedinţă publică, în ordinea
disciplinelor

şi

a

candidaţilor,

aspecte

ce

vor

fi

afişate

în

ziua

precedentă.
Examenul de licenţă nepromovat în prima sesiune programată pentru absolvenţii unei promoţii
poate fi susţinut într-o sesiune ulterioară, cu suportarea de către candidat a cheltuielilor aferente, stabilite
de către Senat, la propunerea Consiliului facultăţii.
Diplomele, pentru absolvenţii care au promovat examenul de licenţă, se eliberează de către
Universitate în maximum 12 luni de la absolvirea examenului, prin Biroul de eliberat acte de studii, fiind
însoţite de suplimentul la diplomă.
Absolvenţii care nu promovează examenul de finalizare a studiilor primesc, la cerere, un
certificat de studii universitare care cuprinde informaţii privind forma de învăţământ la care s-a organizat
şcolarizarea, perioada de studii, mediile de promovare a anilor de studii.
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Anexa 1. Cadrul legislativ de funcționare a Facultății de Medicină Veterinară
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Anexa 2

METODOLOGIE PROPRIE
DE ORGANIZARE ŞI DESFĂŞURARE A ADMITERII
ÎN CICLUL DE STUDII UNIVERSITARE DE LICENŢĂ
PENTRU ANUL UNIVERSITAR 2017-2018
Prezenta metodologie a fost elaborată în conformitate cu prevederile legislaţiei în
vigoare (Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare,
Legea nr. 288/2004 privind organizarea studiilor universitare, cu modificările şi
completările ulterioare, în temeiul dispoziţiilor Ordinului Ministrului Educaţiei Naţionale
nr. 6102/15.12.2016 pentru aprobarea Metodologiei-cadru privind organizarea admiterii
în ciclurile de studii universitare de licenţă, de master şi de doctorat pentru anul universitar
2017-2018) şi a Regulamentului propriu USH de organizare şi desfăşurare a admiterii în
ciclul de studii universitare de licenţă pentru anul universitar 2017-2018, aprobat de
Senatul Universităţii Spiru Haret din data de 25.01.2017.
Art. 1 . Facultatea de Medicină Veterinară din structura Universităţii Spiru Haret
organizează admiterea prin testarea capacităţilor cognitive (completarea fişei-chestionar
şi susţinerea unui interviu), în 2 (două) sesiuni, în condiţii identice, în perioada iulieseptembrie, calendarul fiind afişat la sediul facultăţii şi publicat pe pagina web.
Art. 2. Documentele necesare înscrierii la admitere sunt următoarele:
a) Dovada absolvirii examenului de bacalaureat:
- diplomă de bacalaureat/diplomă echivalentă în original şi copie legalizată.
sau
- copie legalizată de pe diploma de bacalaureat pe care se certifică conformitatea
cu originalul, însoţită de adeverinţa eliberată de facultatea la care se află diploma de
bacalaureat, în original (pentru cei care urmează a doua facultate sau care au depus
diploma de bacalaureat în original la alt dosar de admitere).
sau
- adeverinţă eliberată de liceu, în original, pentru candidaţii care au promovat
examenul de bacalaureat în sesiunile corespunzătoare anului şcolar 2017-2018.
Adeverinţa trebuie să cuprindă media generală la examenul de bacalaureat, mediile
obţinute în anii de studii, termenul de valabilitate şi menţiunea că nu a fost eliberată
diploma de bacalaureat. În situaţia interconectării la sistemul informatic SIIIR nu se mai
impune prezentarea adeverinţei de absolvire.
sau
- acord scris al candidatului pentru preluarea din sistemul informatic integrat al
învăţământului din România (SIIIR) a datelor personale şi a rezultatelor obţinute la
bacalaureat, pentru candidaţii care au promovat examenul de bacalaureat în sesiunile
corespunzătoare anului şcolar 2017-2018.
b) Documente de identificare:
- copie de pe buletinul/cartea de identitate, care să cuprindă codul numeric
personal;
- certificat de naştere, în copie (xerox);
- certificat de căsătorie (dacă este cazul), în copie (xerox).
c) Alte documente:
- adeverinţă medicală tip (de la medicul de familie);
- 3 fotografii 3/4;
- dosar plic.
Art. 3. (1) Taxa de înscriere la admitere pentru anul universitar 2017-2018 este de
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110 lei.
(2) Copii personalului didactic aflat în activitate şi didactic auxiliar în activitate,
copii de pensionari în baza cuponului de pensie din ultima lună şi copii de şomeri în baza
cuponului de şomer din ultima lună, aflaţi în întreţinerea părinţilor (cu vârsta de până la
26 de ani), sunt scutiţi de plata taxei de înscriere pentru admitere.
Art. 4. Înscrierea şi admiterea se desfăşoară la sediul facultăţii din B-dul Basarabia
nr. 256, sector 3.
Art. 5. Admiterea are în vedere testarea cunoştinţelor cognitive, prin completarea
unei fişe-chestionar şi prin susţinerea unui interviu în faţa comisiei de admitere.
Art. 6. (1) Media generală de admitere se calculează ca medie ponderată dintre:
- nota obţinută în urma testării cunoştinţelor cognitive (60%);
- media obţinută la examenul de bacalaureat (40%).
Media se calculează cu două zecimale, fără rotunjire.
(2)
În cazul mediilor egale, pentru departajare vor fi luate în
considerare, cu prioritate, rezultatele obţinute la examenul de bacalaureat la disciplina de
Biologie.
(3)
Media generală minimă de admitere la studii universitare de
licenţă, programul de studiu Medicină Veterinară este 5 (cinci).
Art. 7. Rezultatele obţinute la concursul de admitere se consemnează de către
Comisia de admitere în Fişa privind rezultatele obţinute la Concursul de admitere a
candidatului.
Art. 8. (1) Ierarhizarea candidaţilor se face se face în ordine descrescătoare fără a
se depăşi cifra de şcolarizare (50 locuri) alocată programului de studii Medicină
Veterinară.
(2)
Rezultatele admiterii se comunică prin afişare la avizierul facultăţii
şi pe pagina web în cel mult 24 ore de la încheierea acesteia.
Art. 9. Candidaţii declaraţi respinşi pot depune contestaţii în termen de 48 ore de
la data afişării rezultatelor. Acestea se rezolvă în termen de 24 ore şi se afişează la sediul
facultăţii şi pe pagina web.
Art. 10. Candidaţii declaraţi admişi vor fi înmatriculaţi şi vor fi înscrişi în
Registrul matricol unic (RMU), cu un număr unic valabil pentru toată perioada de
şcolarizare la Facultatea de Medicină Veterinară Spiru Haret.

DECAN,
Conf. univ. dr. Andronie Ioana Cristina
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Anexa 3

METODOLOGIA
proprie de organizare şi desfăşurare a examenului de licenţă/diplomă şi disertaţie în anul
universitar 2017 – 2018
În conformitate cu Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările
ulterioare, Legea nr. 288/2004 privind organizarea studiilor universitare, cu modificările şi
completările ulterioare, Hotărârea Guvernului nr. 404/2006 privind organizarea şi desfăşurarea
studiilor universitare de masterat, Ordinul ministrului educaţiei naţionale şi al ministrului
delegat pentru învăţământ superior, cercetare ştiinţifică şi dezvoltare tehnologică nr. 657/2014
pentru aprobarea Regulamentului privind regimul actelor de studii în sistemul de învăţământ
superior, Ordinul ministrului educaţiei naţionale şi cercetării nr. 6125/29.12.2016 privind
aprobarea Metodologiei-cadru de organizare şi desfăşurare a examenelor de licenţă/diplomă şi
disertaţie, Carta Universităţii Spiru Haret şi Regulamentul propriu privind organizarea şi
desfăşurarea examenelor de licenţă/diplomă şi disertaţie, Consiliul profesoral al Facultăţii de
Medicină Veterinară din cadrul Universităţii Spiru Haret stabileşte următoarea metodologie de
organizare şi desfăşurare a examenului de licenţă/diplomă şi disertaţie:
Art.1. În Facultatea de Medicină Veterinară se organizează şi se desfăşoară următoarea formă de
examen de finalizare a studiilor: examen de licenţă/disertaţie pentru specializarea medicină
veterinară.
Art.2. Organizarea şi desfăşurarea examenului de finalizare a studiilor sunt de
competenţa Consiliului Facultăţii de Medicină Veterinară, care răspunde de aplicarea corectă a
legislaţiei şi prezentei metodologii.
Art.3. Examenul de disertaţie poate fi susţinut numai pentru absolvenţii proprii, din promoţia
curentă şi din promoţiile anterioare.
Art.4. Examenul de disertaţie constă într-o singură probă, şi anume prezentarea şi susţinerea
lucrării de disertaţie. Media de promovare a examenului de disertaţie trebuie să fie cel puţin 6
(şase), iar numărul de credite transferabile alocate este de 10 (zece).
Art.5. Examenul de licenţă poate fi susţinut de absolvenţii proprii şi de absolvenţii de
învăţământ superior ai programelor de studii/specializărilor de profil cu condiţia existenţei
aprobării senatelor celor două universităţi, după avizul consiliilor de administraţie.
Art.6. Examenul de licenţă constă din două probe, şi anume:
a. proba 1 – Evaluarea cunoştinţelor fundamentale şi de specialitate
Proba 1-a - Evaluarea cunoştinţelor fundamentale
Proba 1- b - Evaluarea cunoştinţelor de specialitate
b. proba 2 – Prezentarea şi susţinerea lucrării de licenţă.
Art.7. Evaluarea cunoştinţelor fundamentale şi de specialitate de la proba 1 se
desfăşoară scris şi oral, în conformitate cu prevederile prezentei metodologii.
Art.8. Tematica şi bibliografia pentru evaluarea cunoştinţelor fundamentale şi de
specialitate se întocmesc din curricula studiilor absolvite în urma propunerilor Consiliului
Departamentului de Medicină Veterinară, se aprobă de Consiliul facultăţii, fiind în conformitate cu
planul de învăţământ şi fişele disciplinelor valabile pentru anii de şcolarizare ai promoţiei
curente.
Art.9. Modalitatea de susţinere a probei 1, tematica şi bibliografia aferentă, graficul
pentru desfăşurarea examenelor, precum şi cele 800 de întrebări (tip grilă) din disciplinele
fundamentale se aduc la cunoştinţa absolvenţilor prin afişare la avizierul facultăţii, cât şi pe
pagina web proprie, cel mai târziu cu 90 zile înainte de desfăşurarea examenului de licenţă.
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Art.10. Pentru îndrumarea şi sprijinirea studenţilor în pregătirea examenului de licenţă,
Departamentul de Medicină Veterinară va organiza în perioada aprilie-iunie, consultaţii la sediul
facultăţii pe tematica şi bibliografia probei 1 - Evaluarea cunoştinţelor fundamentale şi de
specialitate.
Art.11. (1) Îndrumătorii ştiinţifici şi absolvenţii poartă responsabilitatea privind
originalitatea şi calitatea lucrărilor elaborate şi prezentate la examenul de licenţă.
(2) Este interzisă comercializarea de lucrări ştiinţifice în vederea facilitării
falsificării de către cumpărător a calităţii de autor a unei lucrări de licenţă.
(3) Încălcarea articolului 11 alin. (2) conduce la anularea lucrării şi
exmatricularea de la studii a falsificatorului, precum şi sancţiuni, conform Legii 1/2011, pentru
vânzătorul lucrării.
Art.12. Prezentarea şi susţinerea lucrării de licenţă se face în faţa comisiei de examen,
în şedinţă publică, la care este invitat şi îndrumătorul ştiinţific.
Art.13. La fiecare probă examinarea se încheie prin acordarea de către comisie a unei
note, de la 10 la 1, ca medie aritmetică a notelor membrilor comisiei. Între membrii comisiei
nu se admite o diferenţă mai mare de un punct la proba 1 şi de două puncte la proba 2. Nota
minimă de promovare la proba 1 este 5,00.
Notele probelor orale de examen sunt numere întregi de la 1 la 10.
Candidatul care nu a obţinut minimum nota 5 la proba 1a îşi pierde dreptul de a se
prezenta la proba a doua (proba 1b). Proba 2 poate fi susţinută şi în cazul nepromovării probei
1, însă atrage după sine nepromovarea examenului de licenţă.
Art.14. Examenul de licenţă este promovat dacă ambele probe componente (proba 1 şi
2) sunt promovate în aceeaşi sesiune, iar media de promovare a examenului este de cel puţin 6,00.
Art.15. Media de promovare a examenului de licenţă se stabileşte ca medie aritmetică
cu două zecimale (fără rotunjire) a notelor obţinute la cele două probe.
Art.16. Prezentarea şi susţinerea lucrării de disertaţie se face în faţa comisiei de examen,
în şedinţă publică, iar media de promovare a examenului este de cel puţin 6,00.
Art.17. (1) La examenul de licenţă se pot înscrie, după caz, absolvenţii Facultăţii de
Medicină Veterinară din promoţia 2017 sau din cele anterioare, care şi-au îndeplinit toate
obligaţiile şcolare din curricula universitară, precum şi absolvenţii de învăţământ superior ai
programelor de studii/specializărilor de profil cu respectarea prevederilor din Regulamentul
propriu USH aprobat de Senatul Universităţii Spiru Haret în şedinţa din data de 25.01.2017
privind organizarea si desfăşurarea examenelor de licenta/diplomă şi disertaţie.
(2) Lucrarea de licență trebuie să însumeze 50 – 70 de pagini
1. Cerințe generale obligatorii: coperta, pagina de titlu, declarația olografă pe propria
răspundere, privind originalitatea lucrării și respectarea drepturilor de
autor
Cuprins; Lista tabelelor, figurilor și ilustrațiilor; Lista abrevierilor
2. Partea I – Considerații generale
Introducere (1-2 pagini), Stadiul actual al cunoașterii (35% din volumul
lucrării).
3. Partea a II-a – Contribuții proprii
Obiectivele studiului, descrierea cadrului natural/instituțional/organizatoric în care s-au
desfășurat studiile (5%), condițiile de experimentare, materialul și metoda cercetării (10%),
rezultatele proprii, teoretice și/sau practice, privind tema luată în studiu (45-47%). Concluzii
și recomandări (3-5%), anexe (după caz), bibliografie (minim 15 titluri).
(3) Susţinerea lucrării de licenţă se va desfăşura oral, în faţa comisiei de examen, în
şedinţă publică, în ordinea alfabetică a candidaţilor, aspecte ce vor fi afişate în ziua precedentă.
Structura lucrării va fi efectuată în conformitate cu Ghidul privind finalizarea studiilor
universitare de licenţă elaborat de FMV-USH, cu avizul conducătorului ştiinţific.
(4) Susținerea lucrării se va face prin prezentare Power-Point (12-15 slide-uri,
timp de 10 minute) în care candidatul prezintă: stadiul cercetărilor, scurte referiri bibliografice
legate de tema aleasă, materialul și metodele de studiu utilizate pentru realizarea temei cercetate,
rezultatele proprii (originale) argumentate prin iconografie,

grafice și tabele (după caz) efectuate pe perioada cercetărilor și efectuării lucrării de licență iar
prezentarea se încheie cu concluziile cercetării și eventuale recomandări.
(5) Comisia va ține cont de următoarele aspecte:
- calitatea rezultatelor obţinute (maximum 4 puncte)
- aspectul lucrării, respectarea normelor de redactare (maximum 3 puncte)
- modul de susţinere a lucrării în faţa comisiei şi răspunsurile la întrebări
(maximum 3 puncte).
Art.18. Înscrierea la examenul de licenţă se face la secretariatul facultăţii, de către fiecare
candidat, cu cel puţin 10 zile înainte de data programării primei probe, pe bază de cerere tip şi
depunerea dosarului cu toate documentele necesare, în formatul solicitat de facultate in baza
Regulamentului propriu USH aprobat de Senatul Universităţii Spiru Haret în şedinţa din data de
25.01.2017. Candidatul prezintă la înscriere minim un exemplar al lucrării de licenţă, redactată în
conformitate cu Ghidul privind finalizarea studiilor universitare de licenţă elaborat de FMVUSH, cu avizul scris al îndrumătorului ştiinţific.
Art.19. (1) Comisia de examen se stabileşte prin decizia Rectorului, la propunerea
Consiliului facultăţii şi cu aprobarea Senatului universitar este formată din minimum 3 membri,
cu gradul profesional de cel puţin lector universitar cu titlul ştiinţific de doctor, cu excepţia
preşedintelui, care trebuie să fie profesor/conferenţiar universitar. Secretarul comisiei trebuie
să aibă cel puţin gradul didactic de asistent universitar şi are numai atribuţii de administrare a
documentelor.
(2) Membrii comisiei de examen de finalizare a studiilor, cât şi secretarul
comisiei de examen de finalizare a studiilor nu se pot afla, cu cei evaluaţi sau între ei, în relaţie
de soţi, afini şi rude până la gradul al III-lea inclusiv.
Art.20. Comisia de finalizare a studiilor de la nivelul facultăţii are întreaga
responsabilitate pentru organizarea şi desfăşurarea în bune condiţii a examenului. În acest sens,
după caz, pot fi cooptate cadre didactice pentru elaborarea grilei de examen, examinarea practică,
etc.
Art.21. (1) Examenul de licenţă se poate organiza în trei sesiuni ordinare: sesiunea de vară
(luna iulie), sesiunea de toamnă (luna septembrie) şi sesiunea de iarnă (luna februarie).
(2)În cadrul fiecărei sesiuni, la examenul de licenţă/diplomă, între proba 1-a şi
proba 1-b trebuie să fie un interval de cel puţin 24 ore.
(3)Pentru situaţii deosebite, universitatea poate organiza sesiuni speciale de
examene de finalizare a studiilor, numai cu aprobarea Ministerului Educatiei Nationale.
Art.22. Rezultatele probelor unui examen se comunică/afişează în ziua susţinerii
acestora sau cel târziu în ziua următoare, la avizierul facultăţii sau a sălii de desfăşurare a
examenului şi pe pagina web proprie.
Art.23. Eventualele contestaţii, privind rezultatele probei 1-a, se depun la secretariatul
facultăţii în termen de 12 ore de la comunicarea/afişarea rezultatelor şi se soluţionează în termen
de 12 ore de la data depunerii acestora, de către Comisia de analiză a contestaţiilor, numită de
Rectorul universităţii la propunerea Consiliului facultății. Rezultatul probei se poate schimba
dacă diferenţa dintre aprecierea comisiei de contestaţii şi cea iniţială este de cel puţin 1 punct. Nu se
admit contestaţii la probele orale.
Art.24. Examenul de licenţă nepromovat în prima sesiune programată pentru
absolvenţii unei promoţii poate fi susţinut într-o sesiune ulterioară, cu suportarea de către
candidat a cheltuielilor aferente, stabilite de către Senatul universităţii, la propunerea Consiliului
facultăţii.
Art.25. (1) Diplomele, pentru absolvenţii care au promovat examenul de
licenţă/disertaţie, se eliberează de către Universitate în maximum 12 luni de la absolvirea
examenului, prin Biroul de eliberat acte de studii, fiind însoţite de suplimentul la diplomă.
(2) Până la eliberarea diplomei, absolvenţii care au promovat examenul de
finalizare a studiilor primesc, la cerere, adeverinţe de absolvire. Adeverinţa de absolvire
conferă titularului aceleaşi drepturi legale ca şi diploma şi trebuie să conţină semnăturile şi
informaţiile înscrise în diplomă, precum şi informaţii privind forma de învăţământ la care sa
organizat şcolarizarea, perioada de studii, mediile de promovare a anilor de studii. În caz de

pierdere sau de distrugere, eliberarea unei noi adeverinţe urmează procedurile privind eliberarea
duplicatelor diplomelor.
(3) Absolvenţii care nu promovează examenul de finalizare a studiilor
primesc, la cerere, un certificat de studii universitare care cuprinde informaţii privind forma de
învăţământ la care s-a organizat şcolarizarea, perioada de studii, mediile de promovare a anilor
de studii.
Art.26. Rectorul poate anula, cu aprobarea senatului universitar, un examen de
finalizare a studiilor, un certificat sau o diplomă de studii, atunci când se dovedeşte că s-a obţinut
prin mijloace frauduloase sau prin încălcarea prevederilor Codului de etică şi deontologie
universitară.
Art.27. Prezenta metodologie s-a elaborat pe baza Regulamentului propriu USH aprobat
de Senatul Universităţii Spiru Haret în şedinţa din data de 25.01.2017
Art.28. Facultatea va afişa calendarul examenului, metodologia facultăţii, tematica şi
bibliografia aferentă probei privind evaluarea cunoştinţelor fundamentale şi de specialitate,
ghidul privind finalizarea studiilor universitare de licenţă elaborat de FMV-USH etc., la avizierul
facultăţii şi pe pagina web a acesteia.
Art. 29. Metodologia și tematica desfășurării examenului de licenţă
(1)
Proba 1. Evaluarea cunoştinţelor fundamentale şi de specialitate cuprinde două
probe: proba 1-a de evaluare a cunoştinţelor fundamentale care se susţine scris sub forma unui
test grilă şi proba 1-b de evaluare a cunoştinţelor de specialitate care se susţine oral pe caz
clinic sau probe de alimente.
Proba 1-a – Evaluarea cunoştinţelor fundamentale cuprinde tematica următoarelor 8
discipline: Anatomia animalelor domestice; Biologie celulară, embriologie, histologie,
Fiziologie, Fiziopatologie, Anatomie patologică, Semiologie şi imagistică medicală,
Farmacologie şi Bacteriologie.
Proba 1-a se susţine scris sub formă de test grilă care conţine 100 de întrebări cu barem
de 10 puncte. Durata examenului este de 2 ore. Notarea pentru testul grilă se va face cu note de
la 1 la 10.
Proba 1-b – Evaluarea cunoştinţelor de specialitate cuprinde disciplinele clinice şi de
expertiză: Boli infecţioase şi medicină preventivă, Patologie şi clinică chirurgicală, Patologie
şi clinică medicală, Parazitologie şi boli parazitare, Reproducţie şi patologia reproducţiei şi
Inspecţia şi controlul produselor de origine animală.
Evaluarea se susţine oral, pe grupe de candidaţi în condiţii practice, pe cazuri clinice şi
probe de alimente. Grupele de studenţi pentru proba 1-b se formează prin tragere la sorţi a
cazului clinic din cadrul Clinicilor animalelor de companie, Clinicii animalelor de rentă şi
Controlul produselor de origine animală. Notarea se face de la 1 la 10.
(2)
Proba 2. Prezentarea şi susţinerea lucrării de licenţă se face în faţa Comisiei de
examen, în şedinţă publică, în prezenţa îndrumătorului lucrării.
(3) Nepromovarea unei probe de examen duce la întreruperea examenului de licență pentru
candidatul respectiv.
(4) Pentru promovarea unei probe de examen (1-a, 1-b și a 2-a) candidatul trebuie să obțină
minimum nota 5,00 pentru fiecare probă, iar media de promovare a examenului de licență să fie
de minimum 6,00.
(5) Programul de desfășurare al examenului de licență
Proba 1. Evaluarea cunoştinţelor fundamentale şi de specialitate
Proba 1-a- Evaluarea cunoştinţelor fundamentale (scris):
Examenul se desfăşoară astfel:
Studenții se vor legitima în sala de examen cu buletin/carte de identitate.
Pentru examenul tip grilă:
- se vor întocmi de către Comisia de licenţă 3 tipuri de grilă a câte 100 de întrebări (din
acestea 20 întrebări (20%) vor fi întrebări noi care nu au fost postate pe pagina de web a
facultăţii);
- studenţii vor fi repartizaţi pe trei numere şi pentru fiecare număr printr-un reprezentant
al studenţilor, se va extrage câte un plic în care se găseşte numărul grilei.

Contestațiile se depun la secretariatul facultății în cel mult 12 ore de la afișarea
rezultatelor și se soluţionează în 12 ore de la expirarea perioadei de depunere. Soluţionarea
contestaţiilor se realizează de către Comisia de analiză a contestaţiilor, numită de Rectorul
universităţii, fiind formată dintr-un preşedinte şi doi membrii.
Proba 1-b – Evaluarea cunoştinţelor de specialitate (probă susținută oral):
Evaluarea se susţine pe grupe de candidaţi, în condiţii practice (oral, pe cazuri clinice
sau probe de alimente şi prezentarea foilor de observaţie sau a unui Buletin de analiză în urma
examenului organoleptic şi fizico-chimic al probei analizate).
Formarea grupelor şi stabilirea probelor de specialitate se va face prin tragere la sorţi de
către toţi candidaţii, astfel:
- se vor întocmi trei seturi de bilete corespunzătoare clinicilor de specialitate şi laboratorului
de Inspecţie şi controlul produselor alimentare de origine animală;
- fiecare student va extrage un bilet corespunzătoare clinicilor sau probei de control alimente
la care vor susţine probele orale (practice) de evaluare a cunoştinţelor de specialitate;
(6)
Proba 2. Susţinerea lucrării de licenţă
Susţinerea lucrării de licenţă se va desfăşura oral, în faţa Comisiei de licenţă, în şedinţă
publică, în ordinea alfabetică a candidaţilor, aspecte ce vor fi afişate în ziua precedentă.
Susținerea lucrării se va face prin prezentare Power-Point (12-15 slide-uri, timp de 10
minute) în care candidatul prezintă: stadiul cercetarilor, scurte referiri bibliografice legate de
tema aleasă, materialul și metodele de studiu utilizate pentru realizarea temei cercetate,
rezultatele proprii (originale) argumentate prin iconografie, grafice și tabele (după caz) efectuate
pe perioada cercetărilor și efectuării lucrării de licență iar prezentarea se încheie cu concluziile cercetării
și eventuale recomandări.

DECAN,
Conf.univ.dr. Andronie Ioana Cristina
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DISCIPLINE OBLIGATORII

Medicină legală şi diagnostic necropsic 1
Medicină legală şi diagnostic necropsic 2
Legislatie veterinară 1
Legislatie veterinară 2
Inspectia şi controlul produselor alimentare
de origine animală 1
Inspectia şi controlul produselor alimentare
de origine animală 2
Sănătate publică veterinară în unități de
sacrificare și procesare a produselor
alimentare
Management veterinar și comunicare
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Practica 6 (3 săptămâni specialitate x 6 ore)
Elaborare lucrare licenta (2 saptamani x 6
ore)
B. DISCIPLINE OPTIONALE
Modul 1. Animale de rentă / Modul 2.
Animale companie
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FIȘELE DISCIPLINELOR (extras)
FIŞA DISCIPLINEI
1.
Date despre program
1.1.Instituţia de învăţământ superior
1.2.Facultatea
1.3.Departamentul
1.4.Domeniul de studii
1.5.Ciclul de studii
1.6.Programul de studii/Calificarea
2.Date despre disciplină
2.1.Denumirea disciplinei
2.2. Codul disciplinei
2.3. Titularul activităţilor de curs
2.4.Titularul activităţilor de seminar
2.5. Anul de studiu

Universitatea Spiru Haret
Medicină Veterinară
Medicină Veterinară
Medicină Veterinară
LICENŢĂ
Medicină Veterinară

I

Anatomia animalelor domestice
MV/1/1/01, MV/1/2/01, MV/2/3/01, MV/2/4/01
Prof. univ. dr. Carmen Berghes
Prof.univ.dr Carmen Bergheş
2.6.Semestrul
I/1
2.7. Tipul de evaluare

I
II
II

II/2
I/3
II/4

3.Timpul total estimat (ore pe semestru al activităţilor didactice)
3.1 Număr de ore pe săptămână
20
din care: 3.2 curs
(5/5/5/5)
3.4 Total ore din planul de învăţământ
280
din care: 3.5 curs
(70/1;70/2;7
0/3
70/4)
Distribuţia fondului de timp
Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren
Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri
Tutoriat
Examinări
Alte activităţi conform fişei postului
3.7 Total ore studiu individual
195
(55/1; 55/2
55/3; 55/4)
3.9 Total ore pe semestre
475
(125/1; 125/2
125/3; 125/4)
3.10 Număr de credite
19
(5/1; 5/2; 5/3;4/4)
4. Precondiţii (acolo unde este cazul)
4.1 de curriculum
4.2 de competenţe

5. Condiţii ( acolo unde este cazul)
5.1. de desfăşurare a cursului
5.2. de desfăşurare a
seminarului/laboratorului




E

2.8.Regimul
disciplinei

E
E
E
8
(2/2/2/2)
112
(28/1;28/2;28/3
28/4)

3.3 laborator
3.6 laborator

Ob
Ob
Ob
Ob

12
(3/3/3/3)
168 (42/1;42/;42/3;42/4)

ore
10/sem 1, 2, 3 şi 4
10/sem 1, 2, 3 şi 4
10/sem 1, 2, 3 şi 4
5/sem 1, 2, 3 şi 4
10/sem 1, 2, 3 şi 4
15/4 sem

Anatomie 3 este condiţionată de acumulările de cunoştinţe de la Anatomie 1 şi 2 (MV/1/1/01; MV/1/2/01)
Anatomie 4 este condiţionată de acumulările de cunoştinte de la Anatomie 1, 2 şi 3 (MV/1/1/01; MV/1/2/01;
MV/2/3/01)



Prelegerile se desfăşoară în sala de curs cu acces la internet şi mijloace de predare multimedia
Lucrările de laborator se desfăşoară în săli de laborator dotate cu materiale didactice specifice disciplinei

Competenţe
transversale

Competenţe
profesionale

6. Competenţele specifice acumulate
Disciplină de bază care oferă abilităţi în dobândirea competenţelor specifice programului de studii
Utilizează cunoştinţele în examinarea anatomică a organismului animal.

C1- Consultarea, tratarea prin mijloace medicale şi chirurgicale a bolilor
C5- Asigurarea expertizei în medicina legală şi diagnostic necropsic
C6- Efectuarea cercetării ştiintifice şi a activităţilor didactice în domeniu

7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate)
7.1 Obiectivul general al disciplinei
Anatomia veterinară reprezintă una dintre disciplinele fundamentale ale medicinii veterinare. În
cadrul acestei discipline studenţii îşi însuşesc noţiunile morfologice fundamentale privind speciile de animale
domestice: cal, vacă, oaie, capră, câine, pisică, iepure, găină, curcan, raţă, gâscă, porumbel.

7.2 Obiectivele specifice

Studentului i se prezintă în mod sistematic componentele organismului animal pe care trebuie să le
înveţe având la bază nomenclatura anatomică veterinară modernă. El trebuie să recunoască diferitele formaţiuni
din corpul animalului domestic şi să deosebească apartenenţa lor la una sau alta dintre speciile care sunt luate
în studiu, pe baza caracterelor diferenţiale.
In cadrul şedinţelor de disecţie, studentul, prin aportul personal şi prin exerciţiu, învaţă să folosească
bisturiul şi pensa, pentru a scoate în evidenţă diferitele formaţiuni cărora le urmăreşte caracteristicile şi
raporturile.
În timpul lucrărilor practice, studentul îşi ascute spiritul de observaţie, calitate deosebit de importantă
pentru un viitor medic veterinar. De asemenea el îşi însuşeşte noţiunile de topografie ale musculaturii, făcând
exerciţii pe animalul viu.
Cunoştinţele de morfologie dobândite pregătesc studentul pentru înţelegerea fiziologiei şi îl
pregătesc pentru disciplinele clinice (chirurgie, medicală, obstetrică).

8. Conţinuturi
8.1.1 Curs anul I semestrul 1
1.
1.Obiectul de studiu şi importanţa anatomiei veterinare, unele date istorice privind anatomia veterinară. Dezvoltarea anatomiei veterinare în ţara noastră. Precizarea
speciilor animalelor domestice. Părţile corpului, nomenclatura anatomică veterinară, termeni de orientare, prezentarea organismului ca sistem biologic
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

1.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

2.Definiţie, obiectul de studiu, generalităţi privind conformaţia oaselor, structura oaselor, dezvoltarea oaselor, creşterea oaselor
3.Particularităţi şi diferenţieri ale oaselor memebrelor toracal şi pelvin la mamiferele domestice şi păsările domestice - sistematizarea regiunilor membrelor toracal şi
pelvin – particularităţi ale centurii scapulare şi pelvine la mamiferele domestice şi păsările domestice (Zonoscheletul) - spata, clavicula, coracoidul respectiv iliumul,
ischiumul şi pubisul
4.Particularităţi şi diferenţieri ale oaselor ce compun stilopodiul, zeugopodiul şi autopodiul la mamiferele şi păsările domestice – humerusul, femurul, radiusul şi ulna,
tibia şi fibula, oasele carpiene, oasele tarsiene, oasle metacarpiene şi metatarsiene, falangele şi oasele sesamoidiene
5.Particularităţi şi diferenţieri ale oaselor ce compun trunchiul la mamiferele şi păsările domestice – vertebrele cervicale, toracale, lombare, sacrale, caudale, coastele
şi sternul
6.Particularităţi şi diferentieri ale oaselor ce compun capul osos la mamiferele şi păsările – oasele neurocraniului – occipital, parietal, frontal, temporal, sfenoid, etmoid,
Oasele splanchnocraniului – maxila, incisivul mandibula, nazalul, lacrimalul, zigomaticul, pterigoidul
7.Definiţie- tipurile de articulaţii- articulaţiile fibroase, cartilaginoase şi sinoviale; particularităţi ale articulaţiilor membrului toracal şi pelvin, articulaţiilor trunchiului şi
articulaţiilor capului.
8.Definiţie – generalităţi –Conformaţia muşchilor, structura muşchilor, culoarea muşchilor, formaţiuni auxiliare ale muşchilor (fascia, ligamentul inelar, teaca fibroasă,
teaca sinovială, bursa sinovială, trohlea musculară. Rolul muşchilor- muşchii superficiali ai trunchiului la mamifere
9.Muschii membrului toracal la mamifere - Muşchii antebraţului, muşchii autopodiului, tecile carpiene, aparatul pasiv, tecile sesamoidiene
10.Muşchii membrului pelvin la mamifere- muşchii bazinului, muşchii coapsei, muşchii gambei, muşchii autopodiului, tecile tarsiene, aparatul pasiv, aspecte
comparative
11.Muşchii toracelui la mamifere - Muşchii spinării, muşchii toracelui
12.Muşchii gâtului la mamifere - mm. cervicali dorsali, mm. cervicali ventrali
13.Muşchii pieloşi ai capului la mamifere - mm.pieloşi ai botului, muşchii orbitei şsi muşchii urechii
14.Muşschii masticatori şi muşchii aparatului hioidian la mamifere
8.1.2 Curs Anul I, semestrul 2
Generalităţi, sistematizarea aparatului digestiv, structura tubului digestiv.
1.Porţiunea prediafragmatică - Cavitatea bucală: buzele, palatul dur, palatul moale, pereţii, podeaua
2.Limba, dentiţia, glande salivare, faringele, esofagul
3.Porţiunea postdiafragmetică; Cavitatea abdominală; Stomacul; Intestinul subţire (duoden, jejun, ileon)
4.Intestinul gros (cecul, colonul descendent, colonul transvers, colonul descendent, rectul, anusul), glandele anexe (ficat, pancreas), splina
5.Căile respiratorii, nările, cavităţile nazale, sinusurile paranazale, laringele
6.Trahea, bronhiile principale, plămânii, cavitatea toracică
7.Rinichii (structură, topografia, aspecte comparative) Căile urinare (bazinet, uretere, vezica urinară, uretra.
8.Dezvoltatea aparatului genital mascul, migraţia testiculelor, structura testiculului şi a epididimului, canalul deferent
9.Învelitorile testiculare, uretra intrapelvină, glandele anexe (gl. Veziculare, gl. prostată, gl. bulbouretrale)
10.Uretra extrapelvină, penisul (structură, muşchi, diferenţe), prepuţul (structură, muşchi, diferenţe)
11.Ovarul, oviductul, uterul (coarnele uterine, corpul uterin, gâtul uterin, aspecte comparative), ligamentele largi, bursa ovariană
12.Vaginul, vestibulul vaginal, vulva, uretra, glanda mamară
13.Aparatul digestiv (cavitatea bucofaringiană, esofag, guşă, stomac, intestin, cloacă, ficat, pancreas, splină), aparatul respirator (cavităţile nazale, laringele, trahea,
sirinxul, bronhiile principale, bronhiile intrapulmonare, plămânii, sacii aerieni), aparatul urinar, aparatul genital mascul si femel.
14.Topografia organelor abdominale
8.1.3
Curs Anul II, semestrul 3
1.Arterele, clasificare, anastomozele, structura arterelor, venele, structura venelor. Cordul, pericardul, conformaţia externă a cordului
2.Conformaţia internă a cordului, ţesutul nodal, irigaţia cordului, cordul în seria mamiferelor domestice
3.Prezentarea descriptivă şi comparativă a trunchiului brahiocefalic - arterele capului şi gâtului
4.Prezentarea descriptivă şi comparativă a arterelor membrului thoracic, arterelor cavităţii abdominale şi a cavitatii toracale
5.Prezentarea descriptiva si comparativa a arterelor cavităţii pelvine şi arterelor membrului pelvin)
6.Prezentarea descriptivă şi comparativă a venei portă, venei cave craniale şi venei cave caudale, venele epifasciale, venele profunde, venele capului
7.Generalităţi, formaţiuni limfatice, vasele limfatice, limfocentrii capului la animalele domestice, limfocentrii membrului thoracic la animalele domestice, limfocentrii
membrului pelvin la animalele domestice şi limfocentrii cavitari la mamiferele domestice
8.Sistemul nervos central –generalităţi-, structura sistemului nervos central, măduva spinării, meningele
9.Prezentarea descriptivă şi comparativă a tunchiului cerebral şi a emisferelor cerebrale
10.Prezentarea descriptivă şi comparativă a sistemului nervos periferic – sistematizare- structura nervilor
11.Prezentarea descriptivă şi comparativă a nervilor cranieni - cele XII perechi de nervi
12.Prezentarea descriptivă şi comparativă a nervilor membrului toracic- plexul brahial
13.Prezentarea descriptivă şi comparativă a nervilor membrului pelvin, plexul lombar cranial, plexul lombar caudal, plexul sacral cranial, plexul sacral caudal
14.Prezentarea descriptivă şi comparativă a nervilor cavităţilor abdominală, toracică şi pelvină – sistemul nervos vegetativ simpatic şi parasimpatic
8.1.4. Curs, anul II, semestrul 4
1.Analizatorul olfactiv, analizatorul vizual: globul ocular anexele globului ocular, ochiul la păsări
2.Analizatorul gustativ, analizatorul statoacustic: urechea externă, urechea medie, urechea internă, urechea la păsări.
3.Analizatorul tactil, producţiile cornoase ale pielii şi formaţiunile glandulare ale pielii
4.Importanţa anatomiei topografice în practica medicală veterinară. Regiunile capului: regiunile botului, regiunile feţei dorsale, regiunile feţei laterale, regiunile feţei
ventrale, regiunile extremităţii posterioare.
5.Regiunile gâtului: regiunile dorsale, regiunile laterale, regiunile ventrale, diferenţe topografice la alte specii.

6.Regiunile trunchiului: regiunea grebănului, spinării şi lombară; regiunile pectorală, prepectorală şi costală. Formaţiunile cavităţii toracice: mediastinul anterior,
mediastinul mijlociu şi mediastinul posterior. Diferenţe topografice la alte specii.
7.Regiunile abdominale: regiunea flancului, regiunea ingvinală,regiunea pelvisului. Diferenţe topografice la alte specii.
8.Regiunile membrului toracic; Regiunea scapulară, regiunea scapulohumerală, regiunile braţului, regiunile antebraţului, carpiană, metacarpiană,buletului,regiunile
degetului (bulet,chişiţă, coroană)
9.Regiunile membrului pelvin: art. coxofemurală, coapsei, grasetului, gambei, jaretului, metatarsiană, reg. cozii
10.Ariile cutanate senzitive la cal. Diferenţe la alte specii
11.Topografia organelor abdominale
12.Topografia organelor din cavitatea pelvină la mascul şi la femelă
13.Formaţiunile cavităţii toracice: mediastinul anterior, mediastinul mijlociu şi mediastinul posterior. Diferenţe topografice la alte specii.
14.Diferenţe topografice la alte specii; puncte de elecţie pentru formaţiuni vasculare, limfatice şi vasculare
8.2.1. Laborator anul I semestrul 1
Scheletul – Generalităţi
Tipurile morfologice ale oaselor, accidente de suprafaţă
Centura scapulară la păsările domestice (spata, clavicula, coracoidul)
Centura scapulară la mamiferele domestice (spata)
Stilopodiul toracal la mamiferele şi păsările domestice (humerusul) zeugopodiul toracal la mamiferele şi păsările domestice (radius şi ulna)
Studiu comparativ al oaselor autopodiului toracal (carpiene, metacarpiene, falange, oaselor sesamoidiene), al zonoscheletului pelvin (coxalul-iliul, ischiul şi pubisul)
al stilopodiului pelvin (femurul, rotula) la mamiferele şi păsările domestice
Studiu comparativ al oaselor tibia, fibula, oaselor tarsiene, oaselor metatarsiene, falangele şi oaselor sesamoidiene, vertebrele regiunii cervicale, la mamiferele şi
păsările domestice
Studiu comparativ al oaselor trunchiului - coloana vertebrală, coaste, stern, la mamiferele şi păsările domestice
Neurocraniul la cal, capul osos ( masivul facial) la speciile de animale domestice, studiu comparativ.
Verificarea practică asupra pieselor osoase studiate în laborator
Studiul articulaţiilor membrului toracic: art. scapulohumerală, art. cotului, art, antebrahiocarpometacarpiană, art. degetului. Studiul articulaţiilor membrului pelvin:
art. bazinului, art, coxofemurală, art. grasetului, art. jaretului, art. degetului, art. coloanei vertebrale, art. costosternală, art. capului.
Verificarea practică asupra capitolului de artrologie, Prezentarea muşchilor membrului toracic şi membrului pelvin pe piese demonstrative de la oaie.
Disecţia muşchilor membrului toracic şi a musculaturii pectorale. Muşchii spetei, muşchii braţului, muşchii antebraţului, muşchii autopodiului tecile carpiene, tecilor
sesamoidiene la oaie
Disecţia muşchilor abdominali şi a muşchilor membrului pelvin, muşchii abdominali ventrolaterali, muşchii abdominali superiori, muşchii bazinului, muşchii coapsei,
muşchii gambei, tecile sesamoidiene la oaie
Disecţia muşchilor gâtului, trunchiului şi cozii – muşchii cervicali dorsali, muşchii cervicali ventrali, muşchii de legatură ai membrului toracic la trunchi, muşchii
pectorali, muşchii episomei la oaie
Disecţia muşchilor capului – muşchii pieloşi şi muschii masticatori la oaie
Studiul musculaturii la cal - disecţia demonstrativă
Verificare practică de disecţie a muşchilor.
8.2.2. Laborator anul I semestrul 2
1. Porţiunea prediafragmatică la cal- cavitatea bucală (buze, vălul palatin, palatul dur, pereţii laterali, podeaua), dentiţia, formula dentară, limba, faringele, esofagul,
glandele salivare.
2.Porţiunea prediafragmatică la celelalte mamifere domestice - cavitatea bucală (buze, vălul palatin, palatul dur, pereţii laterali, podeaua), dentiţia, formula dentară,
limba, faringele, esofagul, glandele salivare.
3.Porţiunea postdiafragmatică la cal- stomacul, intestinul subţire, intestinul gros, ficatul, pancreasul, splina, cavitatea abdominală şi legăturile seroase.
4. Porţiunea postdiafragmatică la celelalte specii de mamifere domestice, aspecte comparative: stomacul multicompartimentat al rumegătoarelor (rumen, reţea, foios,
chiag), intestin subţire, intestin gros (diferenţe ale colonului ascendent), ficatul, pancreasul, splina.
5. Aparatul respirator la cal: căile respiratorii, nările, cavităţile nazale, sinusurile paranazale, laringele, trahea,bronhiile principale plămânul, cavitatea toracică
(mediastinul anterior, mediastinul mijlociu şi posterior)
6. Aparatul respirator la celelalte specii de mamifere domestice - aspecte comparative ale căilor respiratorii, nărilor, cavităţiloe nazale, sinusurilor paranazale,
laringelui, traheei, bronhiilor principale plămânului
7. Aparatul urinar la speciile de mamifere domestice. Rinichii (structură, topografie, diferenţe). Căile urinare (ureterele, vezica urinară şi uretra).
8. Aparatul genital mascul la armăsar. Testicului şi epididimul, învelitorile testiculare, uretra intrapelvină, glandele anexe ale aparatului genital mascul (gl, veziculare, gl.
prostată, gl. bulbouretrale), uretra extrapelvină, penisul, prepuţul.
9. Aparatul genital mascul la celelalte specii de animale domestice – aspecte comparative ale testiculului şi epididimului, învelitorilor testiculare, uretrei intrapelvine,
glandelor anexe ale aparatului genital mascul (gl, veziculare, gl. prostată, gl. bulbouretrale), uretrei extrapelvine, penisului, prepuţului. Cavitatea pelvină la mascul
10. Aparatul genital femel la iapă – ovarele, oviductele, uterul, vaginul, vulva, ligamentele largi, bursa ovariană, cavitatea pelvină la femelă
11. Aparatul genital femel la celelalte specii de mamifere domestice.
12. Aparatul digestiv la păsările domestice (cavitatea bucofaringiană, esofagul, guşa, proventriculul, ventriculul, intestinul subţire şi gros, cloacă, ficat, pancreas, splină.
Aparatul respirator: cavităţile nazale, laringele, trahea, sirinxul, bronhiile, plămânii, sacii aerieni, aparatul urinar la păsările domestice, aparatul genital mascul, aparatul
genital femel.
13. Prezentarea punctelor de reper pentru delimitarea organelor şi a muşchilor pe animalul viu
14. Verificare practică pe piese anatomice şi pe animalul viu.
8.2.3.Laborator anul II semestrul 3
1.Pericard, conformaţia externă a cordului, conformaţia internă a cordului, ţesutul nodal, vascularizaţia cordului, structura cordului, cordul în seria mamiferelor domestice.
2.Verificare practică
3. Trunchiul cerebral, măduva spinării
4.Emisferele cerebrale, meningele;
5. Colocviu S.N.C
6.Disecţia arterelor, venelor şi limfocentrilor la nivelul capului;
7.Disecţia nervilor la nivelul capului;
8.Disecţia arterelor, venelor şi limfocentrilor de la nivelul membrului toracic;
9. Disecţia nervilor de la nivelul membrului toracic;
10.Disecţia arterelor, venelor şi limfocentrilor de la nivelul membrului pelvin;
11. Disecţia nervilor de la nivelul membrului pelvin
12.Disecţia arterelor, venelor şi limfocentrilor din cavităţile abdominală şi toracică
13. Disecţia plexurilor vegetative din cavităţile abdominală şi pelvină
14. Verificare practica -disecţie
8.2.4.Laborator anul II semestrul 4
1.Analizatorul olfactiv: studiul mucoasei olfactive în cavităţile nazale. Analizatorul vizual: globul ocular şi tunicile sale, mediile refringente, anexele globului ocular
(pleoapele, conjunctiva, glanda lacrimală, căile lacrimale, muşchii, ochiul la păsări).

2.Analizatorul gustativ, papilele gustative, inervaţia papilelor. Analizatorul statoacustic: urechea externă, urechea medie (timpan, cavitate timpanică, osicioarele urechii
medii), punga guturală, urechea internă (labirintul osos, labirintul membranos), urechea la păsări. Analizatorul tactil, pielea, producţiile cornoase ale pielii, copita,
ongloanele, ghearele, pintenii, castanele, coarnele. Formaţiuni glandulare ale pielii. Pielea şi producţiile pielii la păsări
3. Verificare practică pe piese - analizatori
4. Regiunile capului: studiul secţiunilor transversale şi longitudinale ale capului la cal şi alte specii. Delimitarea regiunilor capului şi muşchilor pe animalul viu.
5. Regiunile gâtului: studiul regiunilor transversale ale gâtului la cal şi la alte specii. Delimitarea regiunilor şi a muşchilor gâtului pe animalul viu.
6. Regiunile trunchiului (reg. grebănului, spinării lombară); Regiunile toracelui (reg. prepectorală, pectorală, sternală).
7. Regiunile trunchiului: formaţiunile din cavitatea toracică; Mediastinul cranial, mijlociu şi caudal. Studiul secţiunilor transversale ale cavităţii toracice de oaie.
Delimitarea regiunilor şi a muşchilor toracelui pe animalul viu.
8. Regiunile abdomenului la cal, regiunile abdominale ventrale, regiunile flancului, regiunea ingvinală, delimitarea muşchilor pe animalul viu.
9. Regiunile abdomenului la cal, regiunile abdominale ventrale, regiunile flancului, regiunea ingvinală, delimitarea muşchilor pe animalul viu.
10. Topografia organelor abdominale şi proiecţia lor pe suprafaţa corpului la cal. Ariile cutanate senzitive la cal: delimitare pe animalul viu.
11. Topografia organelor abdominale şi proiecţia acestora pe suprafaţa corpului la vacă. Cavitatea pelvină, topografia formaţiunilor din cavitatea pelvină. Diferenţe
privind topografia organelor abdominale la celelalte specii de mamifere domestice.
12. Regiunile membrului toracic. Studiul secţiunilor transversale prin regiunea spetei, reg. braţului, reg. antebraţului, reg. cotului, reg. carpului, reg. metacarpului,
autopodiului la cal. Delimitarea regiunilor şi a muşchilor membrului toracic pe animalul viu.
13. Regiunile membrului pelvin şi al cozii. Studiul secţiunilor transversale prin regiunea coapsei, grasetului, gambei, jaretului, metatarsului şi autopodiului la cal.
Delimitarea regiunilor şi a muşchilor membrului pelvin pe animalul viu.
14. Verificare practică - recunoaşterea formaţiunilor din cadrul organelor de simţ, recunoaşterea secţiunilor topografice şi a formaţiunilor conţinute,delimitarea de regiuni
topografice şi arii senzitive pe suprafaţa corpului la cal, proiecţia viscerelor abdominale pe suprafaţa corpului la cal şi vacă.
9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice, asociaţiilor profesionale şi angajatori
reprezentativi din domeniul aferent programului

Discutarea conţinutului disciplinei cu cadre didactice titulare ale disciplinei de la facultăţi de medicină veterinară din ţară, practicieni in
domediu sanatatii animalelor si practicieni in domeniul sigurantei alimentare
10. Evaluare
Tip activitate
10.4 Curs
10.5 Seminar/laborator

10.1 Criterii de evaluare

10.2 Metode de evaluare

10.3 Pondere din nota
finală
80%

Implicarea în prelegere cu întrebări,
comentarii, exemple de analiză.

Examen

Implicarea în pregătirea şi prezentarea
pieselor anatomice

Colocvii la sfârşit de capitol şi verificări la sfârşitul
fiecărui laborator

20%

10.6 Standard minim de performanţă

Capacitatea de a recunoaşte şi descrie o piesă anatomică

FIŞA DISCIPLINEI
1.
Date despre program
1.1.Instituţia de învăţământ superior
1.2.Facultatea
1.3.Departamentul
1.4.Domeniul de studii
1.5.Ciclul de studii
1.6.Programul de studii/Calificarea
2.Date despre disciplină
2.1.Denumirea disciplinei
2.2. Codul disciplinei
2.3. Titularul activităţilor de curs
2.4.Titularul activităţilor de seminar
2.5. Anul de studiu

Universitatea Spiru Haret
Medicină Veterinară
Medicină Veterinară
Medicină Veterinară
I (Studii universitare de licenţă)
Medicină Veterinară

I

Histologie.Embriologie
MV/1/1/02; MV/1/2/02
Lector univ. dr. Petruţ Tănase
Lector univ. dr. Petruţ Tănase
2.6.Semestrul
1 2.7. Tipul de evaluare

E oral

I

2

E oral

3.Timpul total estimat (ore pe semestru al activităţilor didactice)
3.1 Număr de ore pe săptămână sem. 1
5
din care: 3.2 curs
sem. 2
6
3.4 Total ore din planul de învăţământ
154
din care: 3.5 curs
Distribuţia fondului de timp
Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren
Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri
Tutoriat
Examinări
Alte activităţi
3.7 Total ore studiu individual
96
3.9 Total ore pe semestru
250

2
3
70

2.8.Regimul
disciplinei

3.3 seminar/laborator
3.6 seminar/laborator

Ob
Ob

3
3
84
ore
14
14
25
28
10
5

3.10 Număr de credite
4. Precondiţii (acolo unde este cazul)
4.1 de curriculum
4.2 de competenţe
5. Condiţii ( acolo unde este cazul)
5.1. de desfăşurare a cursului

5.2. de desfăşurare a
seminarului/laboratorului

10 (5; 5)



Embriologie. Histologie 1 (Mv 1/1/02)
Cunoaşterea şi executarea tehnicilor de microscopie optică, histologice, hematologice şi histochimice; identificarea la
microscopul optic şi caracterizarea diferitelor tipurilor de celule, ţesuturi şi organe.















Număr de locuri: 50
Videoproiector
Laptop
Tablă
Cretă /marker
Conectare internet
Număr de locuri: 12
Microscoape optice ML4M: 12
Microscop optic cu cameră video şi monitor TV: 1
Microscop optic Olympus prevăzut cu cameră video şi soft de morfometrie: 1
Tablă
Cretă/marker
Reactivi histologici, baie de includere, baie de colorare, coloranţi, etuvă, microtom
Lame histologice.

6. Competenţele specifice acumulate

Competenţe
transversale

Competenţe
profesionale

Cognitive
Cunoaşterea şi înţelegerea structurilor şi histofiziologiei organelor, aparatelor şi sistemelor în ansamblul general de integrare a organismului;
Utilizarea cunoştinţelor pentru explicarea şi interpretarea unor procese patologice.
Abilităţi
Aplicarea unor principii şi metode pentru în vederea soluţionării unor probleme tipice domeniului;
Însuşirea limbajului de specialitate.
Competenţe de rol
Executarea tehnicilor specifice (microscopică, histologică, histochimică, histoenzimologică)
Obişnuirea cu activitatea în echipă.
Competenţe de dezvoltare personală şi profesională
Conştientizarea nevoii de formare continuă
Cunoaşterea şi înţelegerea limbajului, terminologiei specifice.

7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate)
7.1 Obiectivul general al disciplinei
Disciplina are drept obiectiv însuşirea de către studenţi a structurii şi ultrastructurii gameţilor la
animale, mecanismele de fecundare şi factorii care pot influenţa fecundarea; noţiuni de dezvoltare ontogenetică
a embrionilor la păsări şi mamifere, precum şi de cunoaştere a anexelor embrionare la mamifere şi păsări.
Disciplina are ca obiectiv cunoaşterea de către studenţi a structurii histologice şi ultrastructurii
ţesuturilor la animale, precum şi a histofiziologiei acestora.
Obiectivul general al disciplinei este acela de a concretiza cunoştinţele de anatomie învăţate şi de a
pregăti însuşirea de către studenţi a structurii, ultrastructurii şi histofiziologiei organelor fără de care nu pot fi
înţelese disciplinele clinice.
Unul din obiectivele disciplinei este acela de a forma gândirea biologică a studenţilor, de a cunoaşte
structurile şi ultrastructurile organelor, rolul lor în desfăşurarea proceselor metabolice.
Pe parcursul lucrărilor practice, studenţii vor face cunoştinţă cu noţiuni de tehnică histologică,
histochimie, histoenzimologie şi de cunoaştere a microscoapelor optice şi de manipulare a acestora. Studenţii
îşi vor însuşi noţiunile despre structura gameţilor la păsări şi mamifere, dezvoltarea embrionilor, structura
embrionilor precum şi despre structura placentei la mamifere. În cadrul activităţilor practice studenţii vor studia
şi desena structura ţesuturilor la mamifere. Activităţile practice vor fi completate prin videoproiecţiii şi
microproiecţii ale lamelor studiate pe monitoare TV.
7.2 Obiectivele specifice
1. Cunoaşterea originii şi evoluţiei celulelor gamet masculine şi feminine.
2. Cunoaşterea mecanismelor fecundării, segmentării şi ultrastructurii celulei zigot şi de formare a
sexului embrionului.
3. Cunoaşterea dezvoltării stadiilor evolutive ale embrionului la mamifere şi păsări.
4. Cunoaşterea histogenezei şi organogenezei la mamifere cu referire la dezvoltarea sistemelor,
aparatelor şi organelor.
5. Cunoaşterea structurii şi funcţiilor anexelor embrionare.
6. Cunoaşterea structurilor ţesuturilor epiteliale, conjunctive cu o atenţie deosebită asupra sângelui,
ţesuturilor musculare şi a ţesutului nervos.
7. Cunoaşterea structurii şi ultrastructurii organelor sistemului nervos.
8. Cunoaşterea structurii,ultrastructuri şi histofiziologiei sistemului endocrin.
9. Cunoaşterea structurii şi ultrastructurii organelor aparatului circulator.
10. Cunoaşterea structurii, ultrastructurii şi histofiziologiei organelor hematopoetice şi limfopoetice.
11. Cunoaşterea structurii, ultrastructuri şi histofiziologiei sistemului imun de apărare al organismului.
12. Cunoaşterea structurii, ultrastructurii şi histofiziologiei organelor aparatului digestiv la mamifere
şi păsări.
13. Cunoaşterea structurii, ultrastructurii şi histofiziologiei organelor aparatului respirator la
mamifere şi păsări.
14. Cunoaşterea structurii, ultrastructurii şi histofiziologiei organelor aparatului excretor la mamifere
şi păsări.
15. Cunoaşterea structurii, ultrastructurii şi histofiziologiei organelor aparatului genital mascul şi
femel la mamifere şi păsări.
16. Cunoaşterea structurii, ultrastructurii şi histofiziologiei organelor de simţ la păsări şi mamifere.

17. Cunoaşterea structurii şi histofiziologiei aparatului locomotor.
8. Conţinuturi
8.1 Curs
Structura şi ultrastructura gameţilor la mamifere. Spermatogeneza şi ovogeneza.
Fecundarea. Mecanismele fecundării şi factorii care influenţează fecundarea. Însămânţarea artificială şi transferul embrionar.
Segmentarea la păsări şi mamifere. Morula. Blastula. Gastrula. Embrionul tridermic la mamifere.
Anexele embrionare la păsări şi mamifere. Placenta şi funcţiile sale.
Ţesuturile epiteliale: epitelii de acoperire, epitelii glandulare, epitelii senzoriale.
Ţesutul muscular. Caractere generale. Ţesutul muscular striat scheletic. Ţesutul muscular striat cardiac. Ţesutul muscular neted.
Ţesutul nervos. Caractere generale. Neuronul. Nevroglia. Sinapsele. Fibra nervoasă.
Sistemul nervos central şi periferic. Măduva spinării. Trunchiul cerebral. Cerebelul. Emisferele cerebrale. Sistemul nervos periferic. Nervul. Ganglionii nervoşi.
Sistemul endocrin. Sistemul neuro-endocrin difuz. Glandele endocrine: hipofiza, epifiza, tiroida, paratiroida, suprarenala, pancreasul endocrin.
Sistemul cardio-vascular. Cordul şi vasele de sânge. Hematopoeza şi limfopoeza. Sistemul imun de apărare al organismului.
Organele hematopoetice, limfopoetice. Hematopoeza şi limfopoeza.
Aparatul digestiv la mamifere şi păsări. Aparatul digestiv prediafragmatic. Aparatul digestiv postdiafragmatic. Glandele anexe: glandele salivare majore, ficatul, pancreasul
exocrin.
Aparatul respirator. Pulmonul la mamifere şi păsări. Traheea. Căile respiratorii intrapulmonare. Suprafaţa respiratorie. Rinichiul la mamifere şi păsări. Nefronul. Tubii colectori.
Ureterele. Vezica urinară. Aparatul urinar la păsări.
Aparatul genital mascul. Testiculul. Căile intra- şi extratesticulare. Glandele anexe ale aparatului genital mascul.
Aparatul genital femel la mamifere şi păsări. Interrelaţii endocrine. Salpinxul. Uterul. Vaginul. Ciclul uterin. Salpinxul la păsări. Aparatul locomotor la mamifere. Oase,
articulaţii,muşchi
Analizatorii. Analizatorul cutanat. Pielea şi anexele sale. Analizatorul chinestezic. Analizatorul gustativ. Analizatorul olfactiv. Analizatorul vizual. Analizatorul stato-acustic.
Aparatul locomotor. Osul ca organ. Osteogeneza şi osificarea. Articulaţiile. Capsula articulară. Muşchii scheletici. Aponevroze. Tendoane. Histofiziologia aparatului locomotor.
8.2 Seminar/laborator
Noţiuni de tehnică microscopică. Microscoapele de laborator, cercetare şi lupele binoculare.
Tehnica histologică. Aparatura de laborator. Tehnica fixării, modelării, includerea pieselor histologice. Secţionarea, etalarea, colorarea secţiunilor histologice. Tehnica HE.
Metode şi mijloace de examene în biologia moleculară şi celulară. Microscopia electronică de transmitere şi baleiaj. Tehnici de microscopie electronică. Fixarea, includerea,
secţionarea, montarea grilelor, metalizarea şi examinarea.
Tehnica histochimică şi histoenzimologică. Evidenţierea glucidelor, glicozaminoglicanilor şi glicoproteinelor. Evidenţierea lipidelor. Coloraţia Sudan III. Evidenţierea ARN-ului
şi ADN-ului. Metoda verde metil pyronină şi Fuelgen.
Embriologie 1. Structura şi ultrastructura gameţilor. Spermatozoidul şi ovula – structură microscopică şi electronomicroscopică.
Embriologie 2. Embrionul tridermic la pasăre. Embrion în vârstă de 9 – 10 zile la pasăre. Coloraţia tricromică. Embrionul de porc în vârstă de 45 zile. Placenta hemocorială.
Membrana corio-alantoidiană. Vilozitatea corială.
Ţesutul epitelial de acoperire. Tipuri de epitelii. Modificări ale membranelor celulare apicale. Microvilii. Cilii. Flagelii
Ţesutul epitelial glandular. Tipuri de glande exocrine (unicelulare şi multicelulare). Tipuri de glande secretorii exocrine (acinoase, tubuloase, alveolare).
Ţesutul conjunctiv 1. Tipuri de celule conjunctive. Fibre conjunctive. Substanţa fundamentală. Ţesutul conjunctiv embrionar. Ţesuturi conjunctive adulte. Ţesut conjunctiv
neorientat, semiorientat şi orientat (ţesut conjunctiv lax, ţesut conjunctiv dens). Ţesuturi conjunctive specializate: adipos, reticular, membranos, lamelar.
Ţesutul conjunctiv 2. Ţesut conjunctiv de susţinere. Ţesut cartilaginos. Ţesut osos.
Sângele 1. Examinarea sângelui în stare proaspătă. Elementele figurate sangvine. Frotiul – coloraţia May – Grümwald Giemsa.
Ţesutul muscular. Tipuri de ţesut muscular. Celulele musculare.
Ţesutul nervos. Neuronul. Tipuri de neuroni. Nevrogliile. Fibra nervoasă.
Sistemul nervos central şi periferic. Măduva spinării. Scoarţa cerebeloasă. Scoarţa cerebrală. Nervul. Ganglionii nervoşi.
Sistemul endocrin. Sistemul neuro-endocrin: hipofiza. Glandele endocrine: tiroida, paratiroida, suprarenala, pancreasul endocrin.
Cordul şi vasele de sânge. Structura cordului. Vasele de sânge: artere, vene, capilare.
Organe hematopoetice şi limfopoetice. Măduva osoasă hematogenă. Organele limfopoetice primare: timusul, bursa Fabricius. Organe limfopoetice secundare: limfonodul,
splina, plăcile Peyer, amigdalele cecale.
Aparatul digestiv 1. Aparatul digestiv prediafragmatic. Limba. Dintele. Odontogeneza. Esofag la mamifere. Esofag la păsări. Proventricul. Ventricul
Aparatul digestiv 2. Aparatul digestiv postdiafragmatic. Stomac. Duoden. Jejun. Colon. Glandele anexe: parotida, submandibulara, ficatul, pancreasul exocrin.
Aparatul respirator. Traheea. Pulmonul. Căi bronşice intrapulmonare. Lobulul pulmonar. Bronhiola terminală. Sacii alveolari. Alveolele pulmonare. Pulmonul la pasăre. Lobulul
pulmonar.
Aparatul urinar. Rinichiul la mamifere. Corticala. Nefronul. Aparatul juxtaglomerular. Canalele colectoare. Ureterul. Vezica urinară.
Aparatul genital mascul. Testiculul. Lobulul testicular. Insulele Leydig. Tubii seminiferi. Spermatogeneza. Glandele anexe: prostata, veziculele seminale. Uretra.
Aparatul genital femel. Ovarul la mamifere. Ovogeneza. Corpul galben. Trompele uterine.
Analizatori 1. Analizatorul cutanat. Pielea. Analizatorul gustativ. Analizatorul olfactiv.
Analizatori 2. Analizatorul vizual – corneea, retina, melcul membranos.
9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice, asociaţiilor profesionale şi angajatori
reprezentativi din domeniul aferent programului

Discutarea conţinutului disciplinei cu reprezentanţii angajatorilor din domeniul laboratoarelor de profil ce asigură asistenţă veterinară şi
diagnostic sanitar-veterinar.
10. Evaluare
Tip activitate
10.4 Curs
10.5 Seminar/laborator

10.1 Criterii de evaluare
Verificarea cunoştinţelor

10.2 Metode de evaluare
Examen

10.3 Pondere din nota finală
70%

Testarea abilităţilor practice

Colocviu

30%

10.6 Standard minim de performanţă

Pentru promovarea examenului (nota 5): promovarea probei practice (cunoaşterea şi executarea tehnicilor de microscopie optică, histologice, hematologice şi
histochimice; identificarea la microscopul optic şi caracterizarea diferitelor tipurilor de celule şi ţesuturi - criteriu obligatoriu) şi abordarea teoretică a tuturor
subiectelor de pe biletul de examen.
Tip activitate

10.1 Criterii de evaluare

10.2 Metode de evaluare

10.3 Pondere din nota finală

Verificarea cunoştinţelor

Examen

70%

Testarea abilităţilor practice

Colocviu

30%

Semestrul 2
10.4 Curs
10.5 Seminar/laborator

10.6 Standard minim de performanţă

Pentru promovarea examenului (nota 5): promovarea probei practice (identificarea la microscopul optic şi caracterizarea diferitelor tipurilor de organe - criteriu
obligatoriu) şi abordarea teoretică a tuturor subiectelor de pe biletul de examen.

FIŞA DISCIPLINEI
1. Date despre program
1.1.Instituţia de învăţământ superior
1.2.Facultatea
1.3.Departamentul
1.4.Domeniul de studii
1.5.Ciclul de studii
1.6.Programul de studii/Calificarea
2. Date despre disciplină
2.1.Denumirea disciplinei
2.2. Codul disciplinei
2.3.Titularul activităţilor de curs
2.4.Titularul activităţilor de seminar/laborator
2.5. Anul de studiu
1

UNIVERSITATEA SPIRU HARET
FACULTATEA DE MEDICINĂ VETERINARĂ
MEDICINĂ VETERINARĂ
MEDICINĂ VETERINARĂ
LICENŢĂ
MEDICINĂ VETERINARĂ
CHIMIE
MV/1/1/03
Conferenţiar univ. dr. LUPESCU IRINA
Conferenţiar univ. dr. LUPESCU IRINA
2.6.
1
2.7.
Semestrul
Tipul de evaluare

3. Timpul total estimat (ore pe semestru al activităţilor didactice)
3.1 Număr de ore pe săptămână
5
din care: 3.2 curs
3.4 Total ore din planul de învăţământ
70
din care: 3.5 curs
Distribuţia fondului de timp
Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren
Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri
Tutoriat
Examinări
Alte activităţi
3.7 Total ore studiu individual
55
3.9 Total ore pe semestru
125
3.10 Număr de credite
5
1 ECTS = 25 ore

E
scris
3
42

2.8
Regimul disciplinei

3.3 seminar/laborator
3.6 seminar/laborator

D Ob.

2
28
ore
30
9
12
2
2
-

4. Precondiţii (acolo unde este cazul)
4.1 de curriculum
4.2 de competenţe
5. Condiţii ( acolo unde este cazul)
5.1. de desfăşurare a cursului

5.2. de desfăşurare a
seminarului/laboratorului

















6. Competenţele specifice acumulate

Număr de locuri: 50
Videoproiector
Laptop
Tablă
Cretă /marker
Conectare internet
Număr de locuri: 14
Videoproiector
Laptop
Tablă
Cretă/marker
Reactivi specifici
Echipamente, materiale şi sticlărie specifică pentru laboratoare de chimie: eprubete, pahare, pipete, biurete,
cilindrii, pâlnii de filtrare, vase de trompă, vase de cromatografie, hartie de filtru, stative, etuvă, etc.
Nisă chimică
Butelie de gaz

Competenţe
profesionale
Competenţe
transversale

Cognitive
- Cunoaşterea fundamentelor teoretice ale chimiei, a noţiunilor necesare înţelegerii structurii chimice şi proprietăţilor fizico-chimice ale substanţelor
anorganice şi organice în general şi a celor implicate în medicina veterinară în special.
- Capacitatea de a utiliza cunoştinţele de bază ale chimiei pentru explicarea şi interpretarea legilor şi mecansimelor care stau la baza transformărilor care au
loc în organismul animal.
Abilităţi
- Descrierea conceptelor şi teoriilor fundamentale din domeniul chimiei şi realizarea de conexiuni între acestea.
- Utilizarea principalelor metode şi tehnici de identificare, determinare cantitativă şi caracterizare a proprietăţilor fizico-chimice ale substanţelor anorganice
şi organice în general şi ale celor cu implicaţii în medicina veterinară, în special şi interpretarea corectă a rezultatelor
- Exploatarea echipamentelor şi metodelor de analiză şi caracterizare specifice compuşilor chimici organici şi anorganici.
Competenţe de rol:
- Executarea responsabilă a analizelor chimice şi interpretarea riguroasă a rezultatelor în cadrul ansamblului de metode folosite în diagnosticul de laborator.
- Realizarea unor activităţi activităţi specifice muncii în echipă utilizând abilităţi de comunicare interpersonală pentru îndeplinirea obiectivelor propuse.
Competenţe de dezvoltare personală şi profesională:
- Conştientizarea necesităţii de formare profesională continuă.
- Capacitatea de comunicare scrisă şi verbală a unor termeni specifici disciplinei în cel puţin o limbă de circulaţie internaţională.

7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate)
7.1 Obiectivul general al disciplinei
Crearea premizelor unei pregătiri complexe a medicului veterinar,
incluzând fundamentul teoretic şi experimental de chimie, ca bază pentru înţelegerea de către studenţi a
biochimiei şi a altor discipline de profil
7.2 Obiectivele specifice
Însuşirea de cunoştinţe referitoare la noţiuni, fenomene, mecanisme şi substanţe chimice, absolut necesare
înţelegerii logice a proceselor biologice din organismul animal şi a relaţiilor dintre acesta şi mediul ambiant.
Dezvoltarea deprinderilor de a observa şi cerceta fenomenele chimice, cât şi de a interpreta datele experimentale
şi de a elabora concluzii.
8. Conţinuturi
8.1 Curs
1. NOTIUNI INTRODUCTIVE FUNDAMENTALE
Atom, element chimic, moleculă, substanţă, amestec, combinaţie,
simboluri şi formule chimice, tipuri de proprietăţi, unităţi de măsură.
2. STRUCTURA ATOMULUI
Modele atomice. Configuraţie electronică şi reguli de completare cu
electroni a învelişurilor electronice. Nucleul atomic. Izotopi
3. LEGEA PERIODICITATII.
Sistemul periodic al elementelor. Variaţia proprietăţilor fizico-chimice
ale elementelor în funcţie de configuraţia electronică a atomilor
(poziţia în sistemul periodic).
4. LEGI FUNDAMENTALE ALE CHIMIEI
Legea conservării masei. Legea proporţiilor definite. Legea
proporţiilor multiple. Legea volumelor constante. Legea lui
Avogadro.
5. LEGATURI CHIMICE
Legatura electrovalentă. Legatura covalentă. Legatura covalent –
coordinativă. Legatura de hidrogen. Forte van der Waals. Tipuri de
legături în biomolecule.
6. TIPURI DE REACTII CHIMICE
Criterii de clasificare. Reacţii redox şi non-redox. Reacţii de
combinare. Reacţii de descompunere. Reacţii de înlocuire simplă.
Reacţii de dublu schimb. Tipuri
de mecanisme de reacţie
7. ELEMENTE DE TERMODINAMICA CHIMICA
Clasificarea sistemelor termodinamice. Parametrii de stare. Funcţii
de stare. Echilibrul termodinamic. Principiile termodinamicii şi
aplicaţiile lor în biologie
8. ELEMENTE DE CINETICA CHIMICA Viteza de reacţie. Ordin de
reacţie. Factori care influenţează viteza de reacţie. Reacţii catalitice.
Cataliza omogenă. Cataliza heterogenă.
9. SISTEME DISPERSE
Definiţie, criterii de clasificare, tipuri de sisteme disperse şi
caracterizarea lor
10. SOLUTII. SISTEME COLOIDALE
Soluţii moleculare solid în lichid. Proprietăţi ale soluţiilor moleculare.
Fenomene de transport în soluţii: difuzia şi osmoza. Clasificare şi
proprietăţi ale sistemelor coloidale. Exemple de sisteme coloidale în
fluidele biologice
11. ECHILIBRUL CHIMIC
Constanta de echilibru. Legea acţiunii maselor. Echilibre în soluţii de
electroliţi. Hidroliza sărurilor. Soluţii tampon. Echilibre în sisteme
redox. Echilibre de complexare. Echilibre de precipitare.
12. INTRODUCERE IN CHIMIA ORGANICA
Compoziţia şi clasificarea compuşilor organici. Izomerie.
Hidrocarburi: clasificare şi proprietăţi
13. COMPUSI ORGANICI CU FUNCTIUNI SIMPLE
Compuşi halogenaţi. Alcooli. Fenoli. Compuşi cabonilici. Acizi
carboxilici şi derivaţii lor. Amine
14. REACTII ALE COMPUSILOR ORGANICI
Criterii de clasificare.Tipuri de reacţii ale compuşilor organici
(substitutie, adiţie, eliminare, transpoziţie). Reacţii specifice grupelor
funcţionale

Metode de predare

Observaţii
3 ore
3 ore
3 ore

2 ore

3 ore
-

prelegere susţinută de suport de
curs în format ppt
dezbatere prin interacţiune cu
studenţii
deducţie logică

3 ore

3 ore

3 ore
3 ore
3 ore

4 ore

3 ore
3 ore
3 ore

Bibliografie obligatorie
1. SAVEL IFRIM, Chimie generală, 2003, Editura Didactică şi Pedagogică.
2. GURAN C., Chimie anorganică, vol. I - Structura atomului. Legatura chimică, 2008, Editura Asab, Bucureşti.
3. AMZOIU E., LEPADATU C., Aplicaţii practice de chimie-fizică şi coloidală, 2008, Editura medicală, Bucureşti.
4. IOVU M. Chimie organică, 2000, Editura Didactică şi Pedagogică Bucureşti
5. DIACONESCU C., IONESCU E. şi colab., Chimie generală - Metode şi tehnici de laborator, 2004, Editura Fundaţiei România de Mâine, Bucureşti.
Bibliografie facultativă
LIPPINCOTT W. T., GARRETT A. B., VERHOEK F. H., Chimie, 1994 , Editura Ştiinţifică, Bucureşti.
2. NENITESCU C. D., Chimie generală, 1985, Editura Didactică şi Pedagogică Bucureşti.
3. PAULING L., Chimie generală, 1972, Editura ştiinţifică, Bucureşti.
4. MURGULESCU I. G., Introducere în chimia fizică, 1976, Editura Academiei Române, Bucureşti.
Bibliografie suplimentară
1. PAPUC Puia Camelia, 2010, Chimie generală, Ed.Printech- Bucureşti
8.2 Seminar/laborator
Metode de predare
Observaţii
1. Instrucţiuni de protecţia muncii. Prezentarea
2 ore
laboratorului de chimie. Ustensile şi aparate de laborator.
Tehnici utilizate în laboratorul de chimie ( mojararea,
- prezentarea lucrării;
dizolvarea, încălzirea, precipitarea)
- explicaţii;
- exemplificare prin execuţie;
2. Metode de separare a componentelor din amestecuri
2 ore
- interpetarea rezultatelor pe baza
omogene si eterogene. Separarea componentelor din
observaţiei, comparaţiei, deducţiei logice
amestecurile eterogene solid-lichid.
3. Reacţii de identificare a unor cationi şi anioni.
2 ore
4. Factorii care influenţeaza viteza unei reacţii chimice
2 ore
(temperatura, concentraţia, suprafaţa de contact).
5. Determinarea constantei de disociere a acidului acetic.
2 ore
Verificarea legii acţiunii maselor.
6. Soluţii. Exprimarea concentraţiei soluţiilor. Soluţii etalon şi
2 ore
soluţii reale.Factori de corecţie
7. Volumetria bazată pe reacţii de neutralizare. Dozarea
2 ore
alcalimetrică.
8. Volumetria bazată pe reacţii redox. Dozarea
2 ore
- prezentarea lucrării;
manganometrică
- explicaţii;
9. pH şi solutii tampon. Evidenţierea capacităţii de
2 ore
- exemplificare prin execuţie;
tamponare a plasmei
- interpetarea rezultatelor pe baza
sanguine
observaţiei, comparaţiei, deducţiei logice
10. Concentrarea şi fracţionarea sistemelor coloidale.
2 ore
Inversarea unei emulsii.
11. Proprietăţi electrice ale sistemelor coloidale –
2 ore
determinarea sarcinii particulelor coloidale
12. Identificarea principalelor funcţiuni organice (dubla
2 ore
legatură, funcţiile hidroxil, eter, aldehida, cetona).
13. Identificarea principalelor funcţiuni organice (carboxil,
2 ore
ester, anhidrida, amida, aminoacid).
14. Verificarea cunoştinţelor şi abilitatilor însuşite
Colocviu practic (execuţia unei lucrări) şi în
2 ore
scris (test format din 14 întrebări din lucrările
practice)
Bibliografie obligatorie
1. SAVEL IFRIM, Chimie generală, 2003, Editura Didactică şi Pedagogică.
2. GURAN C., Chimie anorganică, vol. I - Structura atomului. Legatura chimică, 2008, Editura Asab, Bucuresti.
3. AMZOIU E., LEPADATU C., Aplicaţii practice de chimie-fizică şi coloidală, 2008, Editura medicală, Bucureşti.
4. IOVU M. Chimie organică, 2000, Editura Didactică şi Pedagogică Bucureşti
5. DIACONESCU C., IONESCU E. şi colab., Chimie generală - Metode şi tehnici de laborator, 2004, Editura Fundaţiei România de Mâine, Bucureşti.
Bibliografie facultativa
LIPPINCOTT W. T., GARRETT A. B., VERHOEK F. H., Chimie, 1994 , Editura Ştiinţifică, Bucureşti.
2. NENITESCU C. D., Chimie generală, 1985, Editura Didactică şi Pedagogică Bucureşti.
3. PAULING L., Chimie generală, 1972, Editura ştiinţifică, Bucureşti.
4. MURGULESCU I. G., Introducere în chimia fizică, 1976, Editura Academiei Române, Bucureşti.
Bibliografie suplimentară
1. PAPUC Puia Camelia, 2010, Chimie generală, Ed.Printech- Bucureşti



9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice, asociaţiilor profesionale şi angajatori
reprezentativi din domeniul aferent programului
Continutul disciplinei este în concordanţă cu conţinuturile disciplinelor similare din alte centre universitare din ţară sau străinătate. Pentru o mai bună
adaptare a conţinutului la cerinţele pieţei muncii, au loc întâlniri periodice atât cu reprezentanţi practicieni din domeniul medical-veterinar, precum şi cu
specialişti din institutele de cercetare de profil şi laboratoarele de control medical-veterinar.
10. Evaluare
Tip activitate

10.5 Lucrari
practice



10.1 Criterii de evaluare

10.2 Metode de evaluare

Corectitudinea şi amplitudinea cunoştinţelor însuşite
Coerenţa tratării subiectelor
Gradul de asimilare a limbajului de specialitate
Capacitatea de aplicare în practică a cunoştinţelor teoretice
prin execuţia corectă a experimentelor şi interpretarea
corectă a rezultatelor

Examen scris, tip grilă cu mai multe variante de răspunsuri
(40 întrebări)
Colocviu final din lucrările de laborator

10.3 Pondere din nota
finală
70%

30%

Pentru promovarea examenului (nota 5): promovarea probei practice (criteriu obligatoriu) - respectiv executia corectă a unei aplicaţii practice simple şi răspunsuri
corecte la 8 din cele 14 întrebari ale testului de laborator, acumularea la examenul scris a minim 5 puncte (34 de răspunsuri corecte – 0,15/răspuns),
corespunzător însuşirii elementelor fundamentale de teorie din fiecare capitol al cursului.

FIŞA DISCIPLINEI
1. Date despre program
1.1. Instituţia de învăţământ superior
1.2. Facultatea
1.3. Departamentul
1.4. Domeniul de studii
1.5. Ciclul de studii
1.6. Programul de studii/Calificarea

Universitatea Spiru Haret
Facultatea de Medicină Veterinară
Medicină Veterinară
Medicină Veterinară
Licenţă
Medicină Veterinară

2. Date despre disciplină
2.1.Denumirea disciplinei
2.2. Codul disciplinei

Biochimie. Biologie moleculară
Biochimie. Biologie moleculară 1: MV /1/2/04
Biochimie. Biologie moleculară 2: MV /2/3/04
Conferenţíar univ. dr. Irina Lupescu (sem 2)
Prof. univ. dr. Diaconescu Cristiana (sem 3)
Şef lucr.dr. Marinescu Andreea (sem 2)
Prof. univ. dr. Diaconescu Cristiana (sem 3)
2.6.Semestrul
2
2.7. Tipul de evaluare
3

2.3. Titularul activităţilor de curs
2.4.Titularul activităţilor de seminar
2.5. Anul de studiu

I
II

3. Timpul total estimat (ore pe semestru al activităţilor didactice)
3.1 Număr de ore pe săptămână
din care: curs
An I, sem 2
4
An I, sem 2
An II, sem 3
5
An II, sem 3
3.4 Total ore din planul de învăţământ
126
din care: curs
An I, sem 2
56
An I, sem 2
An II, sem 3
70
An II, sem 3
Distribuţia fondului de timp
Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren
Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri
Tutoriat
Examinări
Alte activităţi
3.7 Total ore studiu individual
3.9 Total ore pe semestru
3.10 Număr de credite
4. Precondiţii (acolo unde este cazul)
4.1 de curriculum

4.2 de competenţe

5. Condiţii ( acolo unde este cazul)
5.1. de desfăşurare a cursului

5.2. de desfăşurare a
seminarului/laboratorului



2.8. Regimul disciplinei

Ob

Laborator
2
3
70
28
42

An I, sem 2
An II, sem 3
Laborator
An I, sem 2
An II, sem 3

2
2
56
28
28
Ore
30
23
14
4
3
74
200
8 (4 şi 4)

An I, sem 2 Chimie (MV/1/1/03)
Biologie celulara, histologie, embriologie 1 (recomandabil)
An II, sem 3 Chimie (MV/1/1/03); Biochimie. Biologie moleculara 1 (MV/1/2/04)
Biologie celulară, histologie, embriologie 1 (recomandabil)


Cognitive
Cunoaşterea fundamentelor teoretice ale chimiei şi, recomandabil, ale biologiei celulare.
Abilităţi
Descrierea, analiza şi utilizarea conceptelor şi teoriilor fundamentale din domeniul chimiei, biochimiei şi, recomandabil, biologiei celulare
Utilizarea tehnicilor şi echipamentelor specifice laboratoarelor de chimie şi biochimie


-

6. Competenţele specifice acumulate

E
scris

Sală de curs cu 50 de locuri dotată cu:
Videoproiector
Laptop
Tablă magnetică
Cretă /markeri de diferite culori
Conectare internet
Sală de laborator cu 14 locuri, dotată cu
reactivi chimici si biochimici
balanţă tehnică/analitică
sticlarie, materiale şi echipamente specifice: eprubete, pahare Berzelius, pahare Erlenmeyer, cilindrii, biurete cu
clemă/robinet, pipete de sticlă şi pipete automate, baloane de distilare, refrigerenţi, pâlnii de filtrare, vase de trompă,
vase de cromatografie, stative, mojare, baie de apă, hartie de filtru, etuvă, pH-metru, spectrofotometru UV-VIS etc.
Nişă chimică
Butelie de gaz

Competenţe
profesionale

Cognitive
• Cunoaşterea fundamentelor teoretice ale biochimiei şi biologiei moleculare a noţiunilor necesare înţelegerii structurii şi proprietăţilor componentelor moleculare
ale celulelor vii în general şi a celulelor animale, în special.
• Capacitatea de a corela noţiunile dobândite cu procesele biochimice implicate în buna funcţionare a organismului animal şi in industria alimentară.
Abilitati
• Comunicarea în limbaj de specialitate privind enunţarea, descrierea, analiza şi utilizarea conceptelor şi teoriilor din domeniul biochimiei şi biologiei moleculare
• Utilizarea metodelor standard de analiză biochimică (calitativă şi cantitativă) în scopul aprecierii stării de sănătate a animalelor şi stabilirii unui diagnostic clinic.
• Însuşirea principalelor metode de identificare şi dozare a unor compuşi biochimici necesare realizării controlului şi expertizei produselor agro-alimentare.
• Capacitatea de a corela noţiunile dobândite cu procesele biochimice implicate în buna funcţionare a organismului animal şi în industria alimentară.

Competenţe
transversale

CT1. Implementarea cunoştinţelor teoretice prin problematizare şi conversaţie euristică
CT1. Aplicarea metodelor şi tehnicilor specifice riguroase şi eficient, manifestând o atitudine pozitivă şi responsabilă faţă de domeniile zoo-veterinar şi
alimentar.
CT2. Desfăşurarea eficientă, eficace şi responsabilă, în cadrul unei echipe, a operaţiilor pe care le implică efectuarea analizelor biochimice de diagnostic
clinic şi expertiză a produselor alimentare.
CT3. Receptivitate faţă de noutăţile din domeniu şi corelarea noţiunilor studiate cu cele de la disciplinele înrudite.
7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate)
7.1 Obiectivul general al disciplinei
• Formarea complexă a medicului veterinar prin cunoaşterea principiilor de organizare la nivel molecular şi macromolecular a
organismului animal, a celulei eucariote, a teoriilor şi legilor de bază ale biochimiei şi biologiei moleculare, a corelaţiilor metabolice
din organismul animal şi utilizarea lor pentru explicarea şi interpretarea proceselor vitale ale organismului animal.
7.2

Obiectivele specifice

• Cunoaşterea structurii, proprietăţilor şi rolului componentelor moleculare ale celulei.
• Însuşirea unor aspecte teoretice legate de conceptul de organism viu (organism animal în special) pe baza abordării noţiunii de
metabolism.
• Descrierea şi caracterizarea tipurilor de metabolism din organismul animal.
• Studierea şi aprofundarea tipurilor de catabolism glucidic, lipidic, protidic, atât d.p.v. al recţiilor biochimice pe care se bazează, cât
şi al calculării cantităţii de energie rezultată.
• Studierea şi aprofundarea tipurilor de anabolism glucidic, lipidic,protidic, atât d.p.v. al recţiilor biochimice pe care se bazează, cât
şi al compuşilor metabolici rezultaţi.
• Prezentarea principalelor corelaţii între metabolismul glucidic, lipidic şi protidic care stau la baza existenţei organismului viu.
• Formarea unor deprinderi practice privind efectuarea de analize biochimice la nivel de laborator pentru obţinerea de date
experimentale exacte referitoare la componentele biochimice din materialul biologic analizat şi interpretarea corectă a rezultatelor
obţinute, în scopul stabilirii unui diagnostic clinic.
• Dezvoltarea deprinderilor de a observa şi cerceta reacţii biochimice, cât şi de a interpreta datele experimentale şi de a elabora
concluzii.

8. Conţinuturi
8.1 Curs
An I, sem 2

Metode de predare

1. NOTIUNI INTRODUCTIVE.
Compoziţia chimică şi caracteristici biochimice ale
materiei vii.

Prelegere susţinută de suport de curs în
format ppt şi acces la resurse multimedia;
dezbatere prin interacţiune cu studenţii;
deducţie logică

2. AMINOACIZI. PEPTIDE. PROTEINE
2.1. Aminoacizi. Caracteristici structurale. Clasificare.
Proprietăţi fizico-chimice.
2.2. Peptide şi proteine
2.2.1 Caracteristici generale. Metode de separare,
purificare şi caracterizare
2.2.2 Structura primară şi structura secundară a
proteinelor

idem

Secvenţierea proteinelor. Investigarea proteinelor prin
spectrometria de masa. Sinteza peptidică în faza solidă.
Tipuri de structuri secundare
2.2.3. Structura terţiară şi structura cuaternară a
proteinelor
Metode de investigare a structurii tridimensionale a
proteinelor. Structuri tridimensionale specifice proteinelor
fibroase şi celor globulare. Denaturarea şi împachetarea
proteinelor
2.2.4. Funcţii ale proteinelor
Legarea reversibilă de liganzi. Interacţii complementare
între proteine şi liganzi. Intercaţii proteice modulate
energetic
2.2.5. Organizarea moleculară a celulelor eucariote.
Membrana celulară. Proteinele membranare
3. ENZIME

Observaţii
Se distribuie suportul fiecarei prelegeri pe
cale electronică la debutul activităţii şi se
recomandă parcurgerea prealabilă a
acestuia pentru a putea interacţiona în
timpul predării.
1 x 1 oră = 1 ora
Idem
1 x 1 oră = 1 ora

idem
Idem
idem

1 x 2 ore = 2 ore
Idem
1 x 2 ore = 2 ore

idem

Idem
1 x 2 ore = 2 ore

idem

Idem
1 x 1 oră = 1 ora

idem

Idem
1 x 1 oră = 1 ora
Idem
1 x 2 ore = 2 ore

idem

Caracteristici generale. Clasificare. Cinetica şi mecanismul
reacţiilor enzimatice. Enzime reglatoare.
4. GLUCIDE

idem

Idem

1 x 2 ore = 2 ore

4.1. Clasificare. Monoglucide şi diglucide. Caracteristici
structurale. Stereochimia glucidelor. Reprezentanţi
4.2. Poliglucide

idem

Idem

Clasificare. Particularităţi structurale ale unor
poliglucide importante pentru metabolismul celulei
animale şi funcţiile lor biologice
4.3. Glicoconjugate

idem

Idem
1 x 1 oră = 1 ora

idem

Idem
1 x 1 oră = 1 ora
Idem
1 x 1 oră = 1 ora

Proteoglicani. Glicoproteine. Glicolipide.
Lipopolizaharide
4.4. Organizarea moleculară a celulelor eucariote.
Membrana celulară. Glicocalixul
5. NUCLEOTIDE SI ACIZI NUCLEICI
5.1. Nucleotide.
Caracteristici structurale. Legatura fosfodiesterică.
Proprietăţi ale nucleotidelor
5.2. Acizi nucleici
Structura. Proprietăţi chimice. Funcţii biologice
5.3. Organizarea moleculară a ribozomilor, reticulului
endoplasmatic şi a nucleului
6. LIPIDE
6.1. Lipide simple
Caracteristici structurale. Acizi graşi componenţi
structurali ai lipidelor. Acizi graşi esenţiali, acizi biliari.
6.2. Lipide complexe.
Structură. Reprezentanţi. Rol biochimic.
6.3. Organizarea moleculară a celulelor eucariote.
Membrana celulară. Lipidele membranare
7. VITAMINE

idem

1 x 2 ore = 2 ore

idem

Idem
1 x 1 oră = 1 ora

idem

Idem
1 x 2 ore = 2 ore
Idem
1 x 2 ore = 2 ore

idem

idem

Idem

idem

Idem
1 x 1 oră = 1 ora
Idem
1 x 2 ore = 2 ore

idem

1 x 2 ore = 1 ora

Caracterizare generală. Clasificare. Vitamine
hidrosolubile: reprezentanţi şi rolul lor biologic. Vitamine
liposolubile: reprezentanţi şi rol biologic
An II, sem3
Metode de predare
Observaţii
Capitolul 1. Biochimia proceselor metabolice;
Interacţiunea cu studenţii este regulă de
Se distribuie studenţilor suportul de curs
metabolismul glucidelor
predare, iar prelegerile sunt axate pe
pe cale electronică la debutul activităţii şi
1.1.Caracteristici generale ale metabolismului ,
utilizarea de suport power-point şi pe acces
se recomandă parcurgerea prealabilă a
anabolism şi catabolism;
la resurse multimedia.
acestuia pentru a putea interacţiona în
1.2.Glicoliza anaerobă. 1.3. Glicoliza aerobă şi ciclul
timpul predării.
Krebs;
4 prelegeri
4 x 3ore = 12 ore
1.4. Biosinteza glicogenului şi a lactozei.
Capitolul 2. Metabolismul lipidelor
2.1.Digestia lipidelor
Idem
2.2 Catabolismul acizilor graşi; cetogeneza
2 prelegeri
2 x 3 ore = 6 ore
2.3 Biosinteza acizilor graşi
Capitolul 3. Metabolismul protidelor
3.1.Digestia proteinelor;
2 prelegeri
Idem
3.2. Căi de metabolizare a aminoacizilor (deaminarea,
2 x 3 ore = 6 ore
transaminarea, decarboxilarea);
3.3. Metabolismul amoniacului
Capitolul 4. Metabolismul acizilor nucleici
4.1 Catabolismul acizilor nucleici (biosinteza acidului
Idem
uric);
2 prelegeri
2 x 3 ore = 6 ore
4.2 Biosinteza ADN şi ARN.
Capitolul 5. Biosinteza proteinelor.
5.1 Codul genetic;
4 prelegeri
Idem
5.2. Etapele biosintezei proteinelor
2 x 3 ore = 6 ore
Capitolul 6. Hormoni
6.1 Caracterizarea biochimică a hormonilor şi
Idem
mecanisme generale de acţiune; reglarea hormonală
2 x 3 ore = 6 ore
6.2 Conexiuni metabolice
Bibliografie obligatorie:
1.
E.Ionescu, C. Diaconescu, Şerban M., 2008 - Biochimie animală- Ed.Fundaţia România de Mâine, Bucuresti
2.
Israil Anca Mickaela, Ediţia I, 2000 – Biologie moleculară -Editura Humanitas, , Bucuresti,
3.
Lehninger A.L. 1987,1992 – Biochimie, vol 1, vol II – Editura tehnica, Bucuresti
4.
Tamaş V., Şerban M., Elena Cotruţ , 1982– Biochimie medicală veterinară – Editura Didactică şi Pedagogică – Bucureşti,
Bibliografie facultativa
1.
Herbert J. Fromm , Mark S. Hargrove , 2012 - Essentials of Biochemistry, Ed. Springer-Verlag Berlin Heidelberg

2.
3.

Lehninger A.L., 2008 - Principles of Biochemistry, 5th edition, W H. Freeman & Company,New York,
Pamela C. Champe, Richard A. Harvey, Denise R. Ferrier - Biochemistry 3rd edition, Lippincott Williams & Wilkins, Baltimore, MD, Philadelphia,
PA, 2005
4.
Elliott. W.H.,Elliott D.C.,1997-Biochemistry and Molecular Biology-Oxford University Press.
5.
Streyer L., 1996 – Biochemistry – W.H. Freeman and Comp., New York
8.2 Laborator
Metode de predare
Observaţii
An I, sem 2
1. Separarea aminoacizilor prin cromatografie
- prezentarea lucrarii;
2 ore
- explicaţii;
2. Reacţii de identificare a proteinelor
2 ore
- demonstratie
3. Separarea electroforetică a proteinelor
2 ore
- executie independenta;
4. Dozarea lactozei din lapte
2 ore
- observaţie, comparaţie
5. Dozarea cazeinei din lapte
2 ore
6. Evidenţierea activităţii enzimatice. Factori care influenţează dirijata si independenta
2 ore
activitatea enzimatică
7. Reacţii de identificare a ozelor
2 ore
8. Reacţii de identificare a oligo- şi poliglucidelor
2 ore
9. Reacţii de identificare ai colesterolului, acizilor graşi şi lipidelor - prezentarea lucrarii;
2 ore
- explicaţii;
totale
- demonstratie
10. Indici de caracterizare ai grăsimilor
2 ore
- executie independenta;
11. Reacţii de identificare a unor vitamine hidrosolubile
2 ore
- observaţie, comparaţie
12.Dozarea vitaminei C din lapte
2 ore
dirijata si independenta
13.Reacţii de identificare a unor vitamine liposolubile
2 ore
14. Verificarea cunostintelor si abilitatilor insusite
Colocviu practic (execuţia unei lucrari)
2 ore
si în scris (test format din 14 intrebari
din lucrarile practice)
An II, sem 3
1.Explorarea biochimică a sângelui: dozarea glucozei
Expunerea, demonstraţia,
Se foloseşte aparatul de tip Spekol.
conversaţia, observarea dirijată şi
independentă.
2. Dozarea lipidelor totale
idem
idem
3. Dozarea colesterolului
idem
idem
4. Dozarea proteinelor totale
idem
idem
5. Dozarea creatininei
idem
idem
6. Dozarea acidului uric
idem
idem
7. Dozarea ureei
idem
idem
8. Semnificaţia clinică a activităţii enzimatice: determinarea
idem
idem
activităţii transaminazelor serice
9. Determinarea activităţii fosfatazei alcaline. Izoenzime.
idem
idem
10. Dozarea fosforului din sânge

idem

idem

11. Dozarea calciului şi magneziului;

idem

idem

12. Explorarea biochimică a urinei: examen sumar de urină;

idem

13. Identificarea componentelor anormale din urină

idem

14. Întocmirea unui buletin medical de analiză biochimică (Colocviu
de evaluare).

idem

Se foloseşte sticlăria de laborator
idem
Se vor analiza probe de urină d.p.v.
al componentelor anormale şi se va
întocmi un buletin de analiză (o
probă/student).

Bibliografie obligatorie
Roşoiu N., Şerban M., 2003-Metode şi tehnici de laborator in biochimie-Vol.I-II-Ed. Muntenia Leda, Constanţa
Şerban M., Emanuela Ionescu, Gh. Câmpeanu – Metode de laborator în biochimia animală – Editura Didactică şi Pedagogică – Bucureşti, 1993
Bibliografie facultativa :
Radu G. L. - Tehnici experimentale în bioanaliză, 2007 - Editura Printech,Bucuresti
Gârban Zeno,1999 – Biochimia, tratat comprehensiv – Editura Didactică şi Pedagogică – Bucureşti;
9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice, asociaţiilor profesionale şi angajatori
reprezentativi din domeniul aferent programului
Continutul disciplinei are în vedere ca absolventii acestui curs să posede cunostintele necesare aplicării principiilor şi metodelor de bază din biochimie şi
biologie moleculară (atât cea legată de sănătatea animalelor, cât şi de calitatea şi siguranţa alimentară), pentru o mai bună integrare şi adaptare la
cerinţele pieţei muncii.
Conţinutul disciplinei este în concordanţă cu conţinuturile disciplinelor similare din alte centre universitare din ţară sau străinătate. Pentru o mai bună
adaptare a conţinutului la cerinţele pieţei muncii, au loc întâlniri periodice atât cu reprezentanţi practicieni din domeniul medical-veterinar, precum şi cu
specialişti din institutele de cercetare de profil şi laboratoarele de control medical-veterinar.
10. Evaluare
Tip activitate

10.1 Criterii de evaluare

10.2 Metode de evaluare

10.3 Pondere din nota
finală
80%

Corectitudinea şi amplitudinea cunoştinţelor însuşite
Examen scris, tip grilă cu mai multe variante de
Coerenţa tratării subiectelor
răspunsuri (40 întrebări)
Gradul de asimilare a limbajului de specialitate
Capacitatea de aplicare în practică a cunoştinţelor teoretice
prin execuţia corectă a experimentelor şi interpretarea
Colocviu final din lucrările de laborator
20 %
corectă a rezultatelor
10.6 Standard minim de performanţă
Pentru promovarea examenului (nota 5):
promovarea probei practice (criteriu obligatoriu) prin execuţia corectă a unei aplicaţii practice simple, conform unui protocol de lucru;
răspunsuri corecte la 60% din întrebările testului de laborator, atestând însuşirea principiilor metodelor de analiză aplicate
acumularea la examenul scris a minim 5 puncte din 10 posibile şi la fiecare evaluare scrisă a notei 5, corespunzător însuşirii elementelor fundamentale de teorie
din fiecare capitol al cursului şi unui limbaj de specialitate adecvat.
Semnătura titularului de curs

Semnătura titularului de seminar/lucrări practice

Conferenţíar univ. dr. Irina Lupescu

Şef de lucrări dr. Marinescu Andreea

Prof. univ. dr. Diaconescu Cristiana

Prof. univ. dr. Diaconescu Cristiana

FIŞA DISCIPLINEI
2.

Date despre program

1.1.Instituţia de învăţământ superior

Universitatea Spiru Haret

1.2.Facultatea
1.3.Departamentul
1.4.Domeniul de studii
1.5.Ciclul de studii
1.6.Programul de studii/Calificarea

Medicină Veterinară
Medicină Veterinară
Medicină Veterinară
Licenţă
Medic veterinar

2.Date despre disciplină
2.1.Denumirea disciplinei
2.2. Codul disciplinei
2.3. Titularul activităţilor de curs
2.4.Titularul activităţilor de lucrări practice
2.5. Anul de studiu

Biologie animală
MV 1/1/05
Şef lucr. dr. Călin Victor
Şef lucr. dr. Călin Victor
2.6.Semestrul

I

1

2.7. Tipul de evaluare

3.Timpul total estimat (ore pe semestru al activităţilor didactice)
3.1 Număr de ore pe săptămână
4
din care: 3.2 curs
3.4 Total ore din planul de învăţământ
56
din care: curs
Distribuţia fondului de timp
Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren
Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri
Tutoriat
Examinări
Alte activităţi
3.7 Total ore studiu individual
44
3.9 Total ore pe semestru
100
3.10 Număr de credite
4
4. Precondiţii (acolo unde este cazul)
4.1 de curriculum
4.2 de competenţe
5. Condiţii ( acolo unde este cazul)
5.1. de desfăşurare a cursului
5.2. de desfăşurare a
seminarului/laboratorului




Examen
oral
2
28

2.8.Regimul disciplinei

3.3 laborator
seminar/laborator

Ob

2
28
ore
14
10
11
1
2
6




Cursul se desfăşoară în sală dotată cu mese, scaune şi echipament multimedia
Lucrările practice se desfăşoară în laboratoare dotate specific disciplinei

Competenţe
transversale

Competenţe
profesionale

6. Competenţele specifice acumulate
Cognitive
Însuşirea cunoştinţelor legate de evoluţia lumii animale. Noţiuni de sistematică biologică. Cunoaşterea tuturor fenomenelor de ecologie şi etologie, a
termenilor şi conceptelor folosite uzual în ecologie.
Abilităţi
Cunoaşterea tuturor factorilor biotici şi abiotici şi influenţa lor asupra animalelor. Relaţiile biotice intraspecifice şi interspecifice.
Competenţe de rol
Executarea responsabilă a lucrărilor practice de biologie animală de către studenţi în condiţii de autonomie restrânsă şi familiarizarea acestora cu
activităţi specifice ale muncii în echipă.
Competenţe de dezvoltare personală şi profesională
Realizarea unui plan de dezvoltare personală, prin utilizarea eficientă a surselor şi resurselor de comunicare şi formare profesională (internet, baze de
date, cursuri ).
Dezvoltarea capacităţii de formare continuă.

7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate)
7.1 Obiectivul general al disciplinei
1. Dezvoltarea cunoştinţelor legate de ştiinţele biologice şi biomedicale, legăturile între sistemele
vii şi mediul înconjurător.
7.2 Obiectivele specifice

8. Conţinuturi
8.1 Curs

1. Sisteme aflate la graniţa dintre viu şi neviu.
2. Forme de organizare ale sistemelor vii.
3. Noţiuni de genetică animală.
4. Noţiuni de sistematică biologică.

Metode de predare

Observaţii

Organizarea sistemică a universului. Scurt istoric privind noţiunile de sistematică
universală.Tipuri de sisteme. Caractere generale ale sistemelor. Ierarhizarea şi
eterogenitatea sistemelor.
Sisteme de graniţă între neviu şi viu. Prionii. Viroizii. Virusurile. Structura acestor
entităţi, tipuri şi forme de organizare.
Tipuri de organizare ale sistemelor vii. Noţiuni privind structura şi funcţia celulei
procariote. Structura, fiziologia şi patogenitatea bacteriilor. Celula eucariotă.
Generalităţi privind celula animală, celula vegetală şi celula fungică. Elemente de
morfologie a celulei fungice.
Modalităţi de reproducere şi de transmitere ereditară a caracterelor. Mecanismele
variabilităţii sistemelor vii. Tipuri de acizi nucleici. Treptele de ierarhizare şi
organizare a materialului genetic. Gena. Operonul. Cromozomii.
Mecanismele variabilităţii sistemelor vii. Fenomenul de mutaţie. Recombinarea
genetică. Fenomenele de transformare, transducţie şi conjugare.
Ipoteze şi teorii privind apariţia şi evoluţia vieţii pe pământ. Teoria creaţionistă şi
evoluţionistă a apariţiei şi dezvoltării lumii vii
Sistematica şi nomenclatura în biologie. Clasificarea bacteriilor şi virusurilor.
Regnul Protista. Regnul Animalia. Nevertebrate. Diviziunea animale asimetrice.
Diviziunea animale cu simetrie radiară. Diviziunea animale cu simetrie bilaterală.
Cordate. Subîncrengătura Urochordata, Cephalocordata, Vertebrata.
Noţiuni de ecologie şi etologie. Termeni şi concepte folosite uzual în ecologie.
Clasificări ale mediului. Factori de mediu abiotici. Bioritmurile. Relaţii
intraspecifice şi interspecifice.
Bibliografie
3.

Prelegerile sunt axate pe utilizarea de
suport power-point şi pe acces la
resurse multimedia.
Prelegerile sunt axate pe utilizarea de
suport power-point şi pe acces la
resurse multimedia.
Prelegerile sunt axate pe utilizarea de
suport power-point şi pe acces la
resurse multimedia.

2 ore

Prelegerile sunt axate pe utilizarea de
suport power-point şi pe acces la
resurse multimedia.
Prelegerile sunt axate pe utilizarea de
suport power-point şi pe acces la
resurse multimedia.
Prelegerile sunt axate pe utilizarea de
suport power-point şi pe acces la
resurse multimedia.
Prelegerile sunt axate pe utilizarea de
suport power-point şi pe acces la
resurse multimedia.

2 ore

Prelegerile sunt axate pe utilizarea de
suport power-point şi pe acces la
resurse multimedia.

2 ore

2 ore
2 ore

1 oră
1 oră
2 ore

1. Helgomar R., Esenţial de biologie generală şi animală, Ed. Fundaţiei,, România de Mâine”, Bucureşti, 2007
2. Iftimovici R., A. Hillebrand, Sebastiana Grama, Ecologie şi ecopatologie animală, Ed. Fundaţiei , România de Mâine”, Bucureşti, 2000
8.2 Seminar/laborator
Evidenţierea unor tipuri de celule procariote. Noţiuni legate de
structură, formă, modul de grupare şi ecologie a celulei bacteriene.
Celula eucariotă. Observaţii macroscopice şi microscopice ale
celulei fungice.
Reprezentanţi din cadrul sistematicii biologice. Evidenţierea
microscopică a unor ouă, de paraziţi cu impact în medicina
veterinară.
Reprezentanţi din cadrul sistematicii biologice. Evidenţierea
microscopică a unor tipuri de paraziţi cu impact în medicina
veterinară.
Ecologie. Biosisteme supraindividuale. Noţiuni legate de termenii
de populaţie, biocenoză, ecosistem, biosferă. Conceptul de dioramă.
Relaţii biotice interspecifice. Neutralismul. Cooperarea.
Comensalismul. Concurenţa. Antibioza.
Parazitismul. Acţiuni ale parazitului în detrimentul gazdei. Apărarea
organismului împotriva parazitismului. Tipuri de parazitism.
Bibliografie

Metode de predare
explicaţie, execuţie practică, vizualizare microscop.

Observaţii
4 ore

explicaţie, execuţie practică, vizualizare microscop.

4 ore

explicaţie, execuţie practică, vizualizare microscop.

4 ore

explicaţie, execuţie practică, vizualizare microscop.

4 ore

Referate

4 ore

Referate

4 ore

Referate

4 ore

1. Mader Silvia, Biology, Fourth Edition, Wm. C. Publishers, Dubuque, 1993
2. Coman Sofia, Bolile parazitare la animalele domestice, Ed. Fundaţiei, România de Mâine”, Bucureşti, 2002

9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice, asociaţiilor profesionale şi angajatori
reprezentativi din domeniul aferent programului

Discutarea conţinutului disciplinei cu cadre didactice titulare de la alte facultăţi de medicină veterinară din ţară.
10. Evaluare
Tip activitate
10.4 Curs
10.5 Seminar/laborator

10.1 Criterii de evaluare
Verificarea cunoştinţelor
Testarea abilităţilor practice

10.2 Metode de evaluare
Examen
Colocviu

10.6 Standard minim de performanţă
Dezvoltarea cunoştinţelor legate de ştiinţele biologice şi biomedicale şi evidenţierea acestuia la

Semnătura titularului de curs,
Lector dr. Călin Victor

Semnătura titularului de seminar,
Lector dr. Călin Victor

FIŞA DISCIPLINEI
4.

Date despre program

10.3 Pondere din nota finală
70%
30%

1.1.Instituţia de învăţământ superior
1.2.Facultatea
1.3.Departamentul
1.4.Domeniul de studii
1.5.Ciclul de studii
1.6.Programul de studii/Calificarea
2.Date despre disciplină
2.1.Denumirea disciplinei
2.2. Codul disciplinei
2.3. Titularul activităţilor de curs
2.4.Titularul activităţilor de seminar
2.5. Anul de studiu

UNIVERSITATEA SPIRU HARET
MEDICINĂ VETERINARĂ
MEDICINĂ VETERINARĂ
MEDICINĂ VETERINARĂ
I (Studii universitare de licență)
MEDICINĂ VETERINARĂ

GENETICĂ
Mv/1/2/06
LECTOR. DR. ADRIANA AMFIM
LECTOR. DR. ADRIANA AMFIM
2.6.Semestrul
2 2.7. Tipul de evaluare

II

3.Timpul total estimat (ore pe semestru al activităţilor didactice)
3.1 Număr de ore pe săptămână
4
din care: 3.2 curs
3.4 Total ore din planul de învăţământ
56
din care: 3.5 curs
Distribuţia fondului de timp
Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren
Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri
Tutoriat
Examinări
Alte activităţi. Examinare pe parcursul semestrului (colocvii/referate)
3.7 Total ore studiu individual
44
3.9 Total ore pe semestru
100
3.10 Număr de credite
4
4. Precondiţii (acolo unde este cazul)
4.1 de curriculum
4.2 de competenţe
5. Condiţii ( acolo unde este cazul)
5.1. de desfăşurare a cursului
5.2. de desfăşurare a
seminarului/laboratorului




E scris

2
28

2.8.Regimul disciplinei

3.3 seminar/laborator
3.6 seminar/laborator

Ob

2
28
Ore
10
10
10
6
4
4

Cunoaşterea şi înţelegerea deplină a limbajului de specialitate







Prelegerile se desfăşoară în săli prevăzute cu aparatură necesară predării computerizare (power -point) cu
echipament de predare multimedia (video-proiector/laptop)
Lucrările practice se desfășoară în laboratorul de genetică prevăzut cu materiale iconografice și bibliografice
necesare însușirii de către studenți a noțiunilor de bază în genetica animală.
PC
Conectare internet
Tablă

Competenţe
transversale

Competenţe profesionale

6. Competenţele specifice acumulate
Cognitive:

Precizează mecanismele de transmitere ereditară a caracterelor

Utilizează cunoştinţele dobândite în vederea identificării bolilor genetice

Utilizează criteriile şi metodele standard de efectuare a anchetei eredopatologice.
Abilităţi:







Aplică în practica creşterii animalelor, legile mendeliane
Elaborează și identifică, cariotipurilor normale şi patologice la principalele animale de fermă
Stabilește frecvenţa genelor dintr-o populaţie
Implementează analiza de pedigreu şi stabilirea gradului de consangvinizare
Aplică cunoştinţele de bază în vederea asigurării profilaxiei genetice.

Competenţe de rol:

Înţelegerea rolului geneticii în asigurarea sănătăţii animalelor şi în manifestarea capacităţii productive, determinând activitatea în echipă

Capacitatea întocmirii corecte a pedigree-lui
Competenţe de dezvoltare personală şi profesională:

Conştientizarea nevoii de formare continuă

Cunoaşterea şi înţelegerea deplină a limbajului de specialitate într-o limbă de circulaţie internaţională

7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate)
7.1 Obiectivul general al disciplinei
Cursul îşi propune să contribuie la formarea profesională a viitorilor medici veterinari, prin clarificarea
problematicii legate de mecanismele eredităţii şi aspectele patologice ce pot să afecteze organismele animale.
7.2 Obiectivele specifice
Însușirea noțiunilor despre morfologia cromozomilor metafazici, bolile cromozomiale şi genice, profilaxia genetică

8. Conţinuturi
8.1 Curs
Aspecte privind istoricul geneticii.
Caracterizarea cromozomilor. Benzile cromozomiale. Funcţiile
cromozomilor.

Diviziunea celulară
Aberaţii cromozomiale numerice şi structurale
Cariotipul normal şi patologic la taurine, cabaline, ovine, caprine,
porcine, păsări
Legile lui Mendel. Retroîncrucişarea. Probabilitatea şi analiza statistică
în genetica mendeliană.
Interacţiuni alelice (dominanţa, supradominanţa, codominanţa, gene
letale)
Interacţiuni nealelice (gene modificatoare, gene cu acţiune reciprocă,
gene epistatice, gene aditive). Pleiotropia
Relaţii dintre genele aceluiaşi cromozom (linkage, crossing – over)
Determinismul genetic al sexelor şi sex – linkage

Mutageneza şi mutaţiile genice
Clasificarea mutaţiilor. Factori mutageni. Anomalii genice
Profilaxia genetică
Măsuri speciale în profilaxia genetică. Metodologia aplicării profilaxiei
genetice
Bibliografie







Metode de predare
Prelegerile sunt axate pe utilizarea de suport
power-point.
Suportul de curs este recomandat studenţilor
în format print și sub forma Notelor de curs
puse la dispoziția acestora, la biblioteca
facultății.
Prelegere, dezbatere.
Power -point

Observaţii
4 ore

Idem

6 ore

Idem

6 ore

Idem

4 ore

8 ore

Cureu I, Compendiu de genetică animală, Editura Fundaţiei România de Mâine, Bucureşti, 1999
Drăgotoiu Tomiţa, Genetica animală, Editura ElisaVaros, Bucureşti, 2008
Neagu Iuliana, Genetica animală, Editura Printech, Bucureşti, 2009
Pricop Florin, Teoria genică a sexualităţii, Editura Academiei Române, Bucureşti, 2006
Creangă Ş., Cîrlan M., Ereditate şi variabilitate, vol. I, Editura Alfa, Iaşi, 2005
Note de Curs! 2015/2016

8.2 Seminar/laborator
Elemente de citogenetica
Cariotipul şi Idiograma
Studiul cariotipului.
Utilizarea calcului probabilistic în genetica
Fenomenul de linkage și crossing-over
Legile eredităţii
Transmiterea caracterelor heterozomale.
Profilaxia genetică

Metode de predare
Prelegere, explicație.
Aplicaţii practice pe preparate cu cromozomi
Prelegere, explicație.
Aplicaţii practice. Vizualizare cariotipuri la
diverse specii de animale
Prelegere, explicație.
Prezentari power-point/video
Prelegere, explicație.
Aplicații prin calcul
Prelegere, explicație, demonstrație.
Aplicații prin calcul
Prelegere, explicație.
Aplicații prin calcul
Prelegere, explicație.
Aplicații prin calcul
Prelegere, explicație.
Aplicații prin calcul

Observaţii
4 ore
2 ore
2 ore
2 ore
4 ore
6 ore
6 ore
2 ore

Bibliografie

Amfim Adriana, Pârvu Monica, Ghid practic de genetică animală, Editura Fundaţiei România de Mâine, Bucureşti, 2013

Amfim Adriana, Pârvu Monica, Îndrumător practic de genetică animală, Editura Fundației România de Mâine, București, 2010

Pârvu Monica, I. Cureu, Îndrumător practic de genetică animală şi zootehnie generală, Editura Fundaţiei România de Mâine, Bucureşti, 2003
9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice, asociaţiilor profesionale şi angajatori
reprezentativi din domeniul aferent programului

Corelarea conţinutului disicplinei cu cel similar altor facultăţi de medicină veterinară din ţară

10. Evaluare
Tip activitate
10.1 Criterii de evaluare
10.2 Metode de evaluare
10.3 Pondere din nota finală
10.5 Curs
Verificarea finală
Examen scris
70 %
10.6 Seminar/laborator
Colocviu
Promovarea colocviului de lucrări practice
30%
10.7 Standard minim de performanţă

Pentru promovarea examenului (nota 5): promovarea probei practice (criteriu obligatoriu), acumularea la examenul scris a minim 5 puncte.

Semnătura titularului de curs,

Semnătura titularului de seminar,

Lector. dr. Adriana Amfim

Lector dr. Adriana Amfim

FIŞA DISCIPLINEI
5.
Date despre program
1.1.Instituţia de învăţământ superior
1.2.Facultatea
1.3.Departamentul
1.4.Domeniul de studii
1.5.Ciclul de studii
1.6.Programul de studii/Calificarea

Universitatea SPIRU HARET
MEDICINĂ VETERINARĂ
Medicină Veterinară
Medicină Veterinară
I (Studii universitare de licenţă)
Medicină Veterinară

2.Date despre disciplină
2.1.Denumirea disciplinei
2.2. Codul disciplinei
2.3. Titularul activităţilor de curs
2.4.Titularul activităţilor de seminar
2.5. Anul de studiu

Nutriţie. Alimentaţie.Agronomie 2; Nutriţie animală şi agronomie
MV/2/3/07; MV/1/2/07
Conf.univ.dr. Simion Violeta-Elena
Conf.univ.dr. Simion Violeta-Elena
I

2.6.Semestrul

II

2
3

2.7. Tipul de evaluare

E scris

2.8.Regimul disciplinei

E oral

3.Timpul total estimat (ore pe semestru al activităţilor didactice)
3.1 Număr de ore pe săptămână
sem 2
5
din care: 3.2 curs
3
3.3 seminar/laborator
sem 3
4
2
3.4 Total ore din planul de învăţământ
126
din care: 3.5 curs
70
3.6 seminar/laborator
Distribuţia fondului de timp
Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren
Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri
Tutoriat/consultaţii
Examinări
Alte activităţi (vizite de studiu etc)
3.7 Total ore studiu individual
99
3.9 Total ore pe semestru
225
3.10 Număr de credite
10 (5 şi 5)
1 ECTS = 25 ore
4. Precondiţii (acolo unde este cazul)
4.1 de curriculum

Chimia (MV/1/1/03), Biologia plantelor (MV/1/1/10)

Anatomie (MV/1/1/01; MV/1/2/01)
4.2 de competenţe

Identificarea plantelor furajere; Executarea tehnicilor de obţinere, proprietăţile şi întrebuinţările substanţelor
anorganice şi organice utilizate în medicina veterinară
5. Condiţii ( acolo unde este cazul)
5.1. de desfăşurare a cursului
5.2. de desfăşurare a
seminarului/laboratorului




Ob
Ob
2
2
56
ore
14
14
28
28
10
5

Număr de locuri: 50; Videoproiector; Laptop ; Tablă ; Cretă /marker; Conectare internet
Număr de locuri: 14; Mostre de furaje; Tablă ; Cretă/marker; PC, soft nutriţie

Competenţe
transversale

Competenţe
profesionale

6. Competenţele specifice acumulate
Cognitive:

Precizează principalele furaje administrate în hrana animalelor de rentă şi de companie.

Precizează tehnicile de recoltare, ambalare şi expediere a probelor de furaje şi alimente în vederea analizelor de laborator.

Utilizează noţiunile în vederea calculării normelor de hrană şi a realizării raţiilor de hrană pentru animalele de rentă şi de companie.
Abilităţi:

Aplică principiile de analiză a valorii nutritive a furajelor în vederea administrării acestora în hrana animalelor.

Evaluează necesarul de hrană la animale şi stabileşte raţiile de hrană pentru acestea.
Competenţe de rol:

Executarea responsabilă a sarcinilor profesionale şi soluţionarea problemelor aplicând cunoştinţe, teorii, metode, norme.
Competenţe de dezvoltare personală şi profesională:

Conştientizarea necesităţii de formarea profesională continuă.

Capacitatea de comunicare scrisă şi verbală a unor termeni specifici disciplinei în cel puţin o limbă de circulaţie internaţională.

7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate)
7.1 Obiectivul general al disciplinei

Însuşirea cunoştinţelor teoretice şi practice privind valoarea nutritivă a furajelor şi alimentelor
administrate în hrana animalelor. Cunoaşterea particularităţilor de nutriţie şi alimentaţie la unele specii
de animale de rentă şi de companie.
7.2 Obiectivele specifice

Însuşirea cunoştinţelor teoretice şi practice privind aprecierea valorii nutritive a furajelor pe baza analizei
chimice, digestibilităţii, valorii energetice şi a unităţilor de măsură.

Să cunoască modalitățile de stabilire a normelor de hrană la animalele de rentă şi animalele de
companie

Să realizeze structuri de raţii, reţete de nutreţuri combinate şi strategii de furajare la animalele de rentă
şi de companie.
8. Conţinuturi

8.1 Curs
Semestrul 2 Nutriţie.Alimentaţie.Agronomie 2
Norma de hrană – modalităţi de exprimare şi stabilire a normelor de hrană. Raţia de hrană.
Cerinţele nutriţionale (energetice, proteice, vitaminice şi minerale) pentru întreţinere.
Alimentaţia taurinelor: norme de hrană, particularităţi de digestie şi valorificare a hranei;
Alcătuirea raţiilor de hrană pe categorii de exploatare: alimentaţia taurilor de reproducţie, şi
a vacilor în lactaţie; alimentaţia vacilor gestante; alimentaţia viţeilor şi tineretului taurin de
reproducţie.
Alimentaţia ovinelor: norme de hrană, particularităţi de digestie şi valorificare a hranei;
Alimentaţia berbecilor de reproducţie, a oilor gestante şi lactante şi a tineretului ovin supus
îngrăşării
Alimentaţia cabalinelor: norme de hrană, particularităţi de digestie şi valorificare a hranei;
alimentaţia armăsarilor, iepelor gestante şi în lactatie, a mânjilor şi a cailor de sport.
Alimentatia animalelor de blană: norme de hrană, particularităţi de digestie şi valorificare a
hranei; alimentaţia la nurci şi nutrii. Alimentaţia la rozătoare de companie: iepuri, cobai şi
hamsteri.
Alimentaţia suinelor: norme de hrană, particularităţi de digestie şi valorificare a hranei;
alimentaţia vierilor, a scroafelor cu purcei, a tineretului porcin şi a porcilor supuşi îngrăşării.
Alimentaţia câinilor: norme de hrană, particularităţi de digestie şi valorificare a hranei pentru
juniori, tineret, adulţi şi seniori
Alimentatia pisicilor: norme de hrană, specificul alimentaţiei şi alimentele recomandate.
Alimentaţia păsărilor: norme de hrană, particularităţi de digestie şi valorificare a hranei;
alimentaţia păsărilor ouătoare şi de carne; alimentaţia păsărilor de colivie

Metode de predare

Observaţii

Prezentarea temelor se va realiza cu ajutorul mijloacelor
multimedia (computer şi video-proiector), expunere liberă.
Idem

4 ore

Idem

2 ore

Idem

4 ore

Idem

2 ore

Idem

2 ore

Idem

4 ore

Idem
Idem

2 ore
4 ore

4 ore

28
Semestrul 3 Nutriţie animală şi agronomie
Aprecierea valorii nutritive a furajelor pe baza compoziţiei chimice brute şi importanţa
pentru organismul animal
Aprecierea valorii nutritive a furajelor pe baza digestibilităţii aparente şi reale; factori care
influenţează şi metode de determinare
Valoarea energetică a furajelor - schema transformărilor energetice care au loc în
organismul animal
Valoarea biologică a proteinelor din nutreţuri – metode de determinare, posibilităţi de
îmbunătăţire
Aprecierea valorii nutritive a furajelor pe baza compoziţiei chimice în substanţe minerale
Aprecierea valorii nutritive a furajelor pe baza compoziţiei chimice în vitamine
Criterii de clasificare a furajelor, aprecierea nutreţurilor verzi, a fibroaselor şi a nutreţurilor
grosiere
Nutreţul însilozat: tehnica însilozării plantelor furajere, metode şi factori care influenţează
însilozarea, aprecierea valorii nutritive (VN) şi administrarea nutreţului murat în hrana
animalelor
Rădăcinoase, tuberculifere şi bostănoase; fructe, nuci; legume: aprecierea valorii nutritive
şi administrarea în hrana animalelor;
Nutreţurile concentrate - grăunţele de cereale şi boabele de leguminoase: aprecierea VN,
modalități de administare în hrana animalelor
Subproduse provenite din prelucrarea nutrețurilor şi valorificate ȋn hrana animalelor.
Nutreţurile de origine animală: clasificare, valoarea nutritivă, administrarea în hrana
animalelor; Substanţele azotate sintetice: ureea- administrare în hrana animalelor;
Prebiotice, probiotice, simbiotice
Nutreţurile combinate (NC): tehnologii de fabricare, elaborarea reţetelor, categorii de NC,
valoarea nutritivă, administrarea în hrana animalelor
Premixurile: tehnologii de fabricaţie, modalităţi de preparare şi administrare în hrana
animalelor.

Mijloace multimedia (computer şi video-proiector), planşe
didactice şi expunere liberă.
Idem

3 ore

Idem

3 ore

Idem

3 ore

Idem
Idem

3 ore
3 ore

Idem

3 ore

Idem

3 ore

Idem

3 ore

Idem

3 ore

Idem

6 ore

Idem

3 ore

Idem

3 ore

3 ore
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A. BIBLIOGRAFIE OBLIGATORIE/MINIMALĂ:

Note de curs 2015-2016

Vişan I., Violeta-Elena Simion, Liliana Stoica, 2002 – Nutriţia şi controlul sanitar-veterinar al furajelor, Ed. Fundaţiei ,,România de Mâine”, Bucureşti

Simion Violeta-Elena, 2009 – Nutriţia şi alimentaţia animalelor de fermă, Editura Fundaţiei România de Mâine, Bucureşti

Simion Violeta-Elena, 2009 – Nutriţia şi alimentaţia animalelor de companie, Editura Elisavaros, Bucureşti
B. BIBLIOGRAFIE FACULTATIVĂ:

Stoica I., Liliana Stoica, 2001 – Bazele nutriţiei şi alimentaţiei animalelor, Editura Coral Sanivet

Pârvu Ghe., Mihaela Costea, Pârvu M., Nicolae B. – Tratat de Nutriţia Animalelor, Editura Coral Sanivet, Bucureşti, 2003
C. BIBLIOGRAFIE SUPLIMENTARĂ:

Nicolae M., Cornelia Petroman 1999 – Nutreţurile–valoarea nutritivă, sortimente, controlul sanitar-veterinar, Editura Agris

Crăiniceanu E., M. Matiuţi, 2002 - Nutriţie generală. Alimentaţia erbivorelor, Editura Brumar, Timişoara.

Larbier M., Leclercq B., 1994 – Nutriţia şi alimentaţia păsărilor, INRA

Jarrige R., 1999 – Alimentation des bovins, ovins & caprins, INRA, Paris.

Hirakawa C., C. Daristotle, 2000 - Canine and feline nutrition, Mosby, Inc., Missouri, USA.

Stoica I., Liliana Stoica – Bazele nutriţiei şi alimentaţiei animalelor, Editura Coral Sanivet, 2001

Wolter R., 1999 – Alimentation du cheval, Edition France Agricole, Paris
8.2 Seminar/laborator
Metode de predare
Semestrul 2
Tehnica întocmirii raţiilor de hrană, a amestecurilor de concentrate şi a reţetelor de nutreţ Rezolvarea de probleme menite să evidenţieze specificitatea
combinat.
indicatorilor. Rezolvarea de probleme cu ajutorul softului de
alimentaţie
Alcătuirea ratiilor de hrană la vacile de lapte (I) şi taurii de reproducţie
Idem
Alcătuirea ratiilor de hrană la ovine şi caprine
Idem
Alcătuirea raţiilor de hrană la cabaline
Idem
Alimentatia animalelor de blană – cobai, hamsteri: identificarea furajelor recomandate, Idem
alcătuirea raţiilor de hrană

Observaţii
2 ore
4 ore
2 ore
2 ore
2 ore

Alcătuirea raţiilor de hrană la suine. Alcătuirea reţetelor de NC pentru suine.
Alimentaţia animalelor de companie – câini : furaje, alimente recomandate şi modalităţi de
administrare a hranei
Alimentaţia animalelor de companie – pisici: furaje, alimente recomandate şi modalităţi de
administrare a hranei.
Alcătuirea reţetelor de NC pentru păsările ouătoare şi de carne.
Alimentatia păsărilor de colivie – peruşi, papagali, canari: identificarea furajelor
recomandate, alcătuirea raţiilor de hrană.
Colocviu,,Alimentaţia animalelor de rentă şi a animalelor de companie’’

Idem
Idem

2 ore
4 ore

Idem

2 ore

Rezolvarea de probleme menite să evidenţieze specificitatea
indicatorilor.
Evaluarea produselor comerciale pentru alimentaţia păsărilor
şi realizarea practică a unor amestecuri

2 ore

Studiu de caz pe un animal de rentă şi unul de companie
(grupe de 3-4 studenţi)

2 ore

2 ore

28
Semestrul 3
Categoriile de furaje administrate în hrana animalelor şi recoltarea probelor în vederea
analizelor de laborator; clasificare, analiză pe baza mostrelor de furaje.
Aprecierea valorii nutritive a furajelor pe baza unor analize de laborator (chimice,
toxicologice, micologice, micotoxicologice)
Controlul sanitar-veterinar al furajelor – fişa de apreciere a calităţii furajelor; recoltare şi
analiză furaje
Aprecierea valorii nutritive a nutreţurilor pe baza conţinutului în substanţe nutritive digestibile
– calcularea coeficienţilor de digestibilitate.
Aprecierea valorii nutritive a nutreţurilor pe baza efectului productiv – calcularea bilanţului
azotului şi carbonului.
Aprecierea valorii energetice a nutreţurilor – modalităţi de calcul
Unităţi de măsură a valorii energetice a nutreţurilor – calcularea UNL şi UNC; Unităţi de
măsură a valorii proteice a nutreţurilor – calcularea PDI.
Analiza unor produse comerciale administrate în hrana animalelor de companie
Norme de hrană la animale de rentă şi de companie
Colocviu ,,Valoarea nutritivă a furajelor’’

În scopul atingerii obiectivelor lucrărilor practice se vor utiliza:
explicaţia, execuţia, observaţia, comparaţia şi deducţia logică.
Prezentarea analizelor de laborator a furajelor prin explicaţii
teoretice şi execuţii practice, după caz.
Realizarea practică a recoltării unei probe de furaj şi
aprecierea calităţii acestuia.
Rezolvarea de probleme menite să evidenţieze specificitatea
indicatorilor.
Idem

4 ore

Idem

2 ore

Idem

2 ore

Idem
Prezentarea normelor de nrană ȋn funcţie de specia de
animale
Studiu de caz: aprecierea valorii nutritive a unui furaj

2 ore
2 ore

4 ore
2 ore
4 ore
2 ore

4 ore
28

A. BIBLIOGRAFIE OBLIGATORIE/MINIMALĂ:
Simion Violeta-Elena, B. Tănăsescu, Veronica Tănăsescu, 2004 – Nutriţia şi alimentaţia animalelor de fermă – lucrări aplicative, Ed. Fundaţiei ,,România de mâine”, Bucureşti
Simion Violeta-Elena, 2009 – Nutriţia şi alimentaţia animalelor de companie, Editura Elisavaros, Bucureşti
B. BIBLIOGRAFIE FACULTATIVĂ:

Pârvu Ghe., Mihaela Costea, Pârvu M., Nicolae B. – Tratat de Nutriţia Animalelor, Editura Coral Sanivet, Bucureşti, 2003

Nicolae M., Cornelia Petroman 1999 – Nutreţurile–valoarea nutritivă, sortimente, controlul sanitar-veterinar, Editura Agris



9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice, asociaţiilor profesionale şi angajatori
reprezentativi din domeniul aferent programului

Discutarea conţinutului disciplinei cu reprezentanţi ai mediului de afaceri economic: fabrici de nutreţuri combinate, proprietari de ferme,
importatori, distribuitori şi producători de hrană pentru animale.
10. Evaluare
Tip activitate

10.1 Criterii de evaluare

10.2 Metode de evaluare
Semestrul 2
Examen scris, tip grilă cu mai multe variante de itemi
Promovarea probei practice

10.3 Pondere din nota finală

10.4 Curs
Verificarea finală
70%
10.5 Seminar/laborator
Colocviu
30%
10.6 Standard minim de performanţă

Pentru promovarea examenului (nota 5): promovarea probei practice (criteriu obligatoriu), acumularea la examenul scris a minim 5 puncte (34 de răspunsuri
corecte – 0,15/răspuns).
Semestrul 3
Tip activitate
10.1 Criterii de evaluare
10.2 Metode de evaluare
10.3 Pondere din nota finală
10.4 Curs
Verificarea finală
Examen oral, cu 3 întrebări
70%
10.5 Seminar/laborator
Colocviu
Promovarea probei practice
30%
10.6 Standard minim de performanţă

Pentru promovarea examenului (nota 5): promovarea probei practice (criteriu obligatoriu), abordarea teoretică a tuturor subiectelor de pe bilet şi cunoaşterea
particularităţilor fiziologice, de digestie şi de alimentaţie la cel puţin o specie de animal de rentă şi una de companie.
Semnătura titularului de curs,
Conf.univ.dr. Simion Violeta

Semnătura titularului de seminar,
Conf.univ.dr. Simion Violeta

FIŞA DISCIPLINEI
6.
Date despre program
1.1.Instituţia de învăţământ superior
1.2.Facultatea
1.3.Departamentul
1.4.Domeniul de studii
1.5.Ciclul de studii
1.6.Programul de studii/Calificarea
2.Date despre disciplină
2.1.Denumirea disciplinei

UNIVERSITATEA SPIRU HARET
MEDICINĂ VETERINARĂ
MEDICINĂ VETERINARĂ
MEDICINĂ VETERINARĂ
Licență
MEDICINĂ VETERINARĂ
Fizică

2.2 Codul disciplinei
2.3.Titularul activităţilor de curs
2.4.Titularul activităţilor de seminar/laborator
2.5. Anul de studiu
I

MV 1/1/08
Lector dr. Marinescu Ioana Andreea
Lector dr. Marinescu Ioana Andreea
2.6Semestrul
1 2.7 Tipul de evaluare

3.Timpul total estimat (ore pe semestru al activităţilor didactice)
3.1 Număr de ore pe săptămână
4
din care: 3.2 curs
3.4 Total ore din planul de învăţământ
56
din care: 3.5 curs
Distribuţia fondului de timp
Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren
Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri
Tutoriat
Examinări
Alte activităţi (vizite de studiu, etc.)
3.7 Total ore studiu individual
44
3.8 Total ore pe semestru
100
3.9 Număr de credite
4

E scris
2
28

2.8Regimul disciplinei
3.3 seminar/laborator
3.6 seminar/laborator

DF
2
28
ore
5
4
14
14
2
5

4. Precondiţii (acolo unde este cazul)
4.1 de curriculum
Nu este cazul
4.2 de competenţe
Identificarea proceselor, a structurilor si a fenomenelor fizice ale materiei vii şi ale sistemelor biologice.
5. Condiţii (acolo unde este cazul)
5.1. de desfăşurare a cursului

5.2. de desfăşurare a
seminarului/laboratorului

* Număr de locuri: 50
* Videoproiector
* Laptop
* Cretă/Marker
* Conectare internet
* Număr de locuri: 25
* Tablă
* Cretă/Marker
* Laptop/Videoproiector
* Aparatura de laborator

Competenţe
transversale

Competenţe
profesionale

6. Competenţele specifice acumulate
Cognitive:
* Precizează noţiunile generale necesare înţelegerii structurii fizice, proprietăţilor fizice ale materiei vii şi a sistemelor biologice, a proceselor
fizice care stau la baza proceselor biologice.
* Utilizează noțiunile în vederea efectuării probelor specifice.
Abilităţi:
* Aplică principalele tehnici şi metode fizice de cercetare, diagnostic şi tratament a organismelor vii, precum şi aplicaţiile corespunzătoare în
domeniul medicinii veterinare.
* Elaborează metode și tehnici de investigare a organismelor vii cu aplicabilitate în domeniul medicinii veterinare.
Competenţe de rol:
* Executarea responsabilă a lucrărilor practice de biofizică de către studenţi în condiţii de autonomie restrânsă şi familiarizarea acestora cu
activităţi specifice ale muncii în echipă, aplicând teorii , metode, norme.
Competenţe de dezvoltare personală şi profesională:
* Conştientizarea nevoii de formare continuă; utilizarea eficientă a resurselor şi tehnicilor de învăţare pentru dezvoltarea personală şi
profesională.
* Realizarea unui plan de dezvoltare personală, prin utilizarea eficientă a surselor şi resurselor de comunicare şi formare profesională (internet,
baze de date, cursuri) etc.

7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate)
7.1 Obiectivul general al disciplinei
* Însușirea cunoștințelor teoretice și practice necesare înţelegerii structurii fizice, proprietăţilor fizice ale materiei
vii şi a sistemelor biologice, a proceselor fizice care stau la baza proceselor biologice.
* Cunoaşterea principalelor procese şi fenomene fizice care se regăsesc în lumea vie, precum şi a legilor care
le guvernează.
*Studierea tehnicilor şi metodelor fizice de analiză a organismelor vii, precum şi aplicaţiile corespunzătoare în
domeniul medicinii veterinare.
7.2 Obiectivele specifice
* Însușirea aspectelor legate de o serie de fenomene fizice (din domeniul biomecanicii, biofizicii moleculară,
bioelectricităţii, fizicii nucleare şi atomice cu implicaţii biomedicale etc.) la diferite nivele de organizare a materiei
vii (de la cel subcelular până la nivel de organism).
* Cunoașterea modulului de generare sub aspect fizic al funcţiilor specifice de reglare şi control al sistemelor
biologice, precum şi modul de desfăşurare al proceselor de transport de substanţă.
8. Conţinuturi
8.1 Curs
Semestrul 1
Obiectul și diviziunile biofizicii. Biofizica moleculară. Biofizica celulară.
Biofizica sistemelor complexe

Noțiuni de fizică atomică și nucleară. Izotopi, izobari, izotoni şi izomeri
nucleari. Fenomenul de radioactivitate. Utilizarea izotopilor radioactivi în

Metode de predare

Observaţii

În scopul atingerii obiectivelor cursului se vor utiliza
metode didactice specifice: prelegere, dezbatere,
deducţie logică, studiul materialelor curriculare şi al
bibliografiei, măsurări experimentale ale parametrilor
biofizici investigaţi. Prezentarea temelor se va realiza
cu ajutorul mijloacelor clasice sau multimedia
(computer şi video-proiector), în funcţie de profilul
tematicii cursului sau a lucrărilor de laborator.
Idem

1 oră

3 ore

domeniul biologiei şi în cel medical. Metode şi tehnici nucleare folosite în
domeniul biomedical. Mărimi şi unităţi de măsură folosite în aprecierea
efectelor biologice ale radiaţiilor ionizante. Fenomenul de rezonanţă
magnetică nucleară (R.M.N).
Noțiuni de fizică atomică și nucleară. Mijloace de investigaţie ale materiei Idem
2 ore
vii (microscopie, microscopie electronică). Unde electromagnetice.
Utilizarea radiaţiilor electromagnetice în domeniul biomedical. Elemente
de spectroscopie. Spectrele de absorbţie ale sângelui.
Noțiuni de fizică atomică și nucleară. Radiaţii Roentgen. Aplicaţiile Idem
2 ore
radiaţiilor roentgen în domeniul biomedical. Fenomenul laser. Aplicaţiile
laserului în domeniul biomedical.
Noțiuni de biofizică moleculară. Starea gazoasă şi importanţa sa Idem
1 oră
biomedicală. Amestec de gaze. Legea lui Dalton. Solvirea gazelor în
lichide Legea lui Henry - Dalton. Implicaţiile acestor fenomene în lumea
vie.
Noțiuni de fizică atomică și nucleară. Starea lichidă şi importanţa sa Idem
3 ore
biologică. Legea continuităţii de curgere. Legea lui Bernoulli. Aplicaţii
biomedicale. Vâscozitatea lichidelor. Legea lui Newton.Vâscozitatea
sângelui. Curgerea lichidelor reale. Legea lui Poiseuille şi implicaţiile sale
biomedicale. Elemente de hemodinamică.
Noțiuni de biofizică moleculară. Starea solidă şi importanţa sa Idem
2 ore
biomedicală. Deformarea corpurilor.
Legea lui Hooke. Rolul elasticităţii în lumea vie.
Aplicaţii în domeniul biomedical. Rezistenţa la tracţiune a ţesuturilor.
Mecanismul lubrifierii articulaţiilor.
Noțiuni de biofizică moleculară. Fenomene moleculare de suprafaţă în Idem
2 ore
fază lichidă. Fenomenul de tensiune superficială. Tensiunea superficială a
lichidelor şi lichidelor biologice. Rolul tensiunii superficiale în lumea vie.
Fenomene decontact între lichide şi solide. Aplicaţii şi rolul biologic al
fenomenelor de contact.
Noțiuni de biofizică moleculară. Presiune suplimentară. Legea lui Laplace Idem
2 ore
şi implicaţiile sale medicale. Fenomenul de capilaritate. Rolul fenomenului
de capilaritate în natură. Emboliile capilare gazoase.
Noțiuni de biofizică moleculară. Fenomene moleculare de transport. Idem
2 ore
Fenomenul de difuziune. Rolul difuziei în lumea vie. Fenomenul de
osmoză. Legile osmozei. Rolul osmozei în lumea vie.
Noțiuni de biofizică celulară. Proprietăţi fizice ale celulei.Compoziţia şi Idem
2 ore
structura membranelor celulare.Caracteristici electrice ale membranei
plasmatice.
Noțiuni de biofizică celulară. Elemente de bioelectrogeneză. Transportul Idem
2 ore
pasiv al substanţelor prin membrana celulară. Potenţial de repaus al
membranei celulare.
Noțiuni de biofizică celulară. Echilibru de membrană Donnan.Transportul Idem
2 ore
activ al substanţei prin membranele celulare.
Noțiuni de biofizică celulară. Manifestarea electrică a excitaţiei membranei Idem
2 ore
celulare. Potenţial de acţiune.
Propagarea excitaţiei în fibrele nervoase şi la nivelul sinapsei.
Bibliografie
A.BIBLIOGRAFIE OBLIGATORIE/MINIMALĂ:
* Marinescu Ioana Andreea- Biofizică, Editura Fundației pentru Dezvoltare Bazată pe Cunoaștere, Pitesti, 2012.
* Dragomirescu Elena, Enache, L. – Biofizica, Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 1993.
* Enache L.– Biofizică vol.1, Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 2004.
* Enache L. – Biofizică vol.2, Editura Fundaţiei România de Mâine, Bucureşti, 2005.
* Enache L., Tudoreanu Liliana – Indrumar pentru lucrări practice de Biofizică, Editura Fundaţiei România de Mâine, Bucureşti, 2007.
* Enache Liviu – Biofizică, Editura SITECH, Craiova, 2008.
B. BIBLIOGRAFIE FACULTATIVĂ:
* Brăslaşu C., Popescu Al. - Urgenţe cardiovasculare în medicina veterinară, Artprint, Bucureşti., 2001.
* Dimoftache, C., Herman Sonia – Biofizică medicală, Ed. Cerma, Bucureşti, 1996.
* Gheorghiu Anca – Metode fizice de examinare nedistructivă, Editura Victor, Bucureşti, 2000.
* Gramy, F., Pages, J. C. – Elements de Biophysique, Tom 1,2, Ed. Flammarion, Paris, 1966.
* Ioan A., Iova Fl., Levai St., Nasta L., Topliceanu C., Truţia A., Tudor T., Zamfir El. - Optică, Lucrări practice de laborator, Universitatea din Bucureşti,
Facultatea de Fizică, Bucureşti., 1976.
C. BIBLIOGRAFIE SUPLIMENTARĂ:
* Iosifescu M., Moingeagu C., Trebici V., Ursianu Emilia – Mică enciclopedie de statistică, Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică, Bucureşti, 1985.
* Miclăuş I., Ionaşcu Iuliana, Mocanu Jacqueline - Oftalmologie veterinară, note de curs, A.M.C., Universitatea de Ştiinţe Agronomice şi Medicină
Veterinară, Bucureşti, 2003.
* Ronto, G., Tarjan, I. – An introduction to Biophysics, Akademiai Kiodo, Budapest, 1991.
* Popescu, A. – Fundamentele biofizicii medicale, vol. 1, Ed All, Bucureşti, 1994.
* Ţugulea Laura, Găzdaru Doina - Biofizică, lucrări practice, Universitatea din Bucureşti, Facultatea de Fizică, Bucureşti, 1982.
* Savici L.I. - Aparate de analiză fizico-chimică, Editura Tehnică, Bucureşti, 1979.
* Todoran I. - Tratarea matematică a datelor experimentale. Funcţii empirice, Editura Academiei R.S.R., Bucureşti, 1976.
8.2 Laborator
Metode de predare
Observaţii
Semestrul 1
Noţiuni generale despre erori. Clasificarea erorilor.
În scopul atingerii obiectivelor lucrărilor practice se vor 2 ore
utiliza: explicaţia, execuţia, observaţia, comparaţia şi deducţia logică.
Noţiuni de calcul al erorilor. Erorile funcţiilor.
-expunerea (prelegerea,explicatia);
2 ore
-observatia;
-conversatia;
-observarea independentă;
-comparatia;
-deductia logică;
Determinarea dimensiunilor corpurilor.
Rezolvarea practică a determinării dimensiunilor corpurilor.
2 ore

Determinarea masei şi biomasei corpurilor.
Determinarea densităţii corpurilor.
Determinarea tensiunii superficiale a lichidelor şi
lichidelor biologice.
Test de verificare a cunoştinţelor prezentate în
săptămânile 1 – 7.
Determinarea vâscozităţii lichidelor şi lichidelor biologice
cu vâscozimetrul Ostwald.
Determinarea tensiunii superficiale a lichidelor şi lichidelor
biologice.
Structura şi defectele ochiului.
Determinarea dimensiunilor celulare cu microscopul.
Analiza refractometrică.
Analiza polarimetrică.
Test de verificare a cunoştinţelor prezentate în
săptămânile 8 - 13.

Rezolvarea practică a determinării masei și biomasei corpurilor.
Rezolvarea practică a determinării densității corpurilor.
Rezolvarea practică a determinării tensiunii superficiale a lichidelor şi
lichidelor biologice.
Verificare

2 ore
2 ore
2 ore

Rezolvarea practică a determinării vâscozităţii lichidelor şi lichidelor
biologice.
Rezolvarea practică a determinării tensiunii superficiale a lichidelor şi
lichidelor biologice.
-expunerea (prelegerea,explicatia); observatia; conversatia;
-observarea independentă; comparatia; deductia logică;
Rezolvarea practică a determinării dimensiunilor celulare cu
microscopul.
-expunerea (prelegerea,explicatia); observatia; conversatia;
-observarea independentă; comparatia; deductia logică;
-expunerea (prelegerea,explicatia); observatia; conversatia;
-observarea independentă; comparatia; deductia logică;
Verificare

2 ore

2 ore

2 ore
2 ore
2 ore
2 ore
2 ore
2 ore

A. BIBLIOGRAFIE OBLIGATORIE/MINIMALĂ:
* Marinescu Ioana Andreea- Biofizică- Indrumar de laborator, Editura Fundației pentru Dezvoltare Bazată pe Cunoaștere, Pitesti, 2012.
* Dragomirescu Elena, Enache, L. – Biofizica, Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 1993.
* Enache L.– Biofizică vol.1, Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 2004.
* EnacheL. – Biofizică vol.2, Editura Fundaţiei România de Mâine, Bucureşti 2005.
* Enache L., Tudoreanu Liliana – Indrumar pentru lucrări practice de Biofizică, Editura Fundaţiei România de Mâine, Bucureşti, 2007.
* Enache Liviu – Biofizică, Editura SITECH, Craiova, 2008.
B. BIBLIOGRAFIE FACULTATIVĂ:
* Brăslaşu C., Popescu Al. - Urgenţe cardiovasculare în medicina veterinară, Artprint, Bucureşti., 2001.
* Dimoftache, C., Herman Sonia – Biofizică medicală, Ed. Cerma, Bucureşti, 1996.
* Gheorghiu Anca – Metode fizice de examinare nedistructivă, Editura Victor, Bucureşti, 2000.
* Gramy, F., Pages, J. C. – Elements de Biophysique, Tom 1,2, Ed. Flammarion, Paris, 1966.
* Ioan A., Iova Fl., Levai St., Nasta L., Topliceanu C., Truţia A., Tudor T., Zamfir El. - Optică, Lucrări practice de laborator, Universitatea din Bucureşti,
Facultatea de Fizică, Bucureşti., 1976.
9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice, asociaţiilor profesionale şi angajatori
reprezentativi din domeniul aferent programului
Continutul disciplinei este în concordantă cu ceea ce se deruleaza pentru cunoastere reprezentativa in domeniu în alte centre universitare din
tară si din străinătate. Pentru o mai bună adaptare la cerintele pietei muncii, a continutului disciplinei au loc întâlniri atât cu reprezentanti ai mediului de
afaceri, practicieni cât si cu cadre didactice din universitate, specialisti si din alte universităti si institutii de cercetare.
10. Evaluare
Tip activitate

10.1 Criterii de evaluare

10.2 Metode de evaluare

10.3 Pondere din
nota finală

Semestrul 2
10.4
Verificare finală
Examen scris, tip grilă cu mai multe
Curs
variante de itemi (40 întrebări).
10.5 Seminar/
Colocviu
Promovarea probei practice
laborator
10.6 Standard minim de performanţă
Pentru promovarea examenului (nota 5): promovarea probei practice (criteriu obligatoriu), acumularea la examenul scris a minim 5 puncte.

Semnătura titularului de curs
Lector dr. Marinescu Andreea

Semnătura titularului de laborator,
Lector dr. Marinescu Andreea

FIŞA DISCIPLINEI
7.
Date despre program
1.1.Instituţia de învăţământ superior
1.2.Facultatea
1.3.Departamentul
1.4.Domeniul de studii
1.5.Ciclul de studii
1.6.Programul de studii/Calificarea
2.Date despre disciplină
2.1.Denumirea disciplinei
2.2. Codul disciplinei
2.3. Titularul activităţilor de curs

Universitatea Spiru Haret
Facultatea de Medicină Veterinară
Medicină Veterinară
Medicină Veterinară
Licenţă
Medicină Veterinară

Matematici aplicate ştiinţelor biologice
Mv/1/1/09
Prof. dr Ioan Surdu

80%
20%

2.4.Titularul activităţilor de seminar
2.5. Anul de studiu

Prof. dr. Ioan Surdu
2.6.Semestrul

I

1

2.7. Tipul de evaluare

3.Timpul total estimat (ore pe semestru al activităţilor didactice)
3.1 Număr de ore pe săptămână
4
din care: 3.2 curs
3.4 Total ore din planul de învăţământ
56
din care: 3.5 curs
Distribuţia fondului de timp
Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren
Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri
Tutoriat
Examinări
Alte activităţi
3.7 Total ore studiu individual
19
3.9 Total ore pe semestru
75
3.10 Număr de credite
4
4. Precondiţii (acolo unde este cazul)
4.1 de curriculum
4.2 de competenţe
5. Condiţii ( acolo unde este cazul)
5.1. de desfăşurare a cursului
5.2. de desfăşurare a
seminarului/laboratorului

Cv

2
28

2.8.Regimul
disciplinei

3.3 seminar/laborator
3.6 seminar/laborator

DOb

2
28
ore
7
5
5
1
1
-







Sală de curs cu echipament de predare multimedia
Calculatoare, EXCEL 2010, SPSS 15

Competenţe
profesionale

6. Competenţele specifice acumulate

- Cognitive- Cunoaşterea, înţelegerea conceptelor, teoriilor şi metodelor de bază ale domeniului şi ale ariei de specializare, utilizarea lor adecvată în
comunicarea profesională. Aplicarea unor principii şi metode de bază pentru rezolvarea de probleme tipice domeniului în condiţii de asistenţă calificată;

Competnţe
transversale

- Abilităţi- Utilizarea cunoştinţelor de bază pentru explicarea şi interpretarea unor variate tipuri de concepte, situaţii, procese, proiecte etc. asociate domeniului.

- Competenţe pe rol - Executarea responsabilă a lucrărilor practice de către studenţi în condiţii de
autonomie restrînsă şi familiarizarea acestora cu activităţi specifice ale muncii în echipă;
- Competenţe de dezvoltare personală şi profesională: Conştientizarea nevoii de formare continuă;
utilizarea eficientă a resurselor şi tehnicilor de învăţare pentru dezvoltarea personală şi profesională.
- Realizarea unui plan de dezvoltare personală, prin utilizarea eficientă a surselor şi resurselor de
comunicare şi formare profesională (internet, baze de date, cursuri ) etc.

7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate)
7.1 Obiectivul general al disciplinei

Se urmăreşte prezentarea principalelor teme de biostatistică cu aplicaţii în planificarea
experimentului şi prelucrarea datelor experimentale.
7.2 Obiectivele specifice
În paralel se vor preda elemente de utilizare a microcalculatoarelor de tip PC cu ajutorul cărora se vor
face aplicaţii numerice referitoare la temele de biostatistică cuprinse în curs.
8. Conţinuturi
8.1 Curs
Culegerea, înregistrarea şi prezentarea datelor statistice. Principalii
indicatori statistici.
Elemente de combinatorică şi teoria probabilităţilor.
Repartiţii empirice.
Intervale de încredere.
Testarea ipotezelor statistice. Teste de semnificaţie pentru principalii
indicatori statistici.
Elemente de analiză a varianţei (ANOVA).
Analiza legăturilor funcţionale dintre fenomene.
Verificare practică
Bibliografie

Metode de predare
Prelegerea, explicaţia

Observaţii
4h

Prelegerea, explicaţia
Prelegerea, explicaţia
Prelegerea, explicaţia
Prelegerea, explicaţia

4h
2h
4h
4h

Prelegerea, explicaţia
Prelegerea, explicaţia

4h
4h
2h

A. OBLIGATORIE/MINIMALĂ:

E. Dumitru, R. Burlacu, (2006), Biomatematică şi informatică, Editura Fundaţiei România de Mâine, Bucureşti, I.S.B.N.: 973-725-543-3
B. FACULTATIVĂ:

M. IOSIFESCU, C. MOINEAGU, V. TREBICI, Emiliana URSIANU (1985), Mică enciclopedie de statistică, Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică,
Bucureşti
C. SUPLIMENTARĂ:

D. RESA, Şt. PETRESCU, M. PRECUPAŞ, Al. CÂRA (1994), Probleme de statistică rezolvate cu calculatorul, Editura Facla, Timişoara
Stanciu, C., Managementul calităţii - Teste, studii de caz, legislaţie, terminologie de specialitate, Editura Oscar Print, Bucureşti, 2004

8.2 Seminar/laborator
Prezentarea aplicaţiei de calcul tabelar EXCEL 2010/SPSS 15
Grafice în EXCEL 2010/SPSS 15
Calculul frecvenţelor statistice în EXCEL 2010/SPSS 15
Calculul principalilor indicatori statistici (statistica descriptivă) în
EXCEL 2010/SPSS 15
Calculul formulelor de probabilitate în EXCEL 2010
Determinarea repartiţiei empirice de probabilitate în EXCEL 2010
Calculul intervalelor de încredere pentru medie şi dispersie în EXCEL
2010
Compararea principalilor indicatori statistici cu TESTUL Z, TESTUL T,
TESTUL F în EXCEL 2010/SPSS 15
ANOVA cu un factor în EXCEL 2010/SPSS 15
ANOVA cu doi factori în EXCEL 2010/SPSS 15
Calculul regresiei liniare simple în EXCEL 2010/SPSS 15
Calculul regresiei liniare multiple în EXCEL 2010/SPSS 15
Comenzi pentru îmbunătăţirea tehnicii de programare în EXCEL 2010
(I)
Comenzi pentru îmbunătăţirea tehnicii de programare în EXCEL 2010
(II)
Bibliografie

Metode de predare
Exerciţiul, explicaţia
Exerciţiul, explicaţia
Exerciţiul, explicaţia
Exerciţiul, explicaţia

Observaţii
2h
2h
2h
2h

Exerciţiul, explicaţia
Exerciţiul, explicaţia
Exerciţiul, explicaţia

2h
2h
2h

Exerciţiul, explicaţia

2h

Exerciţiul, explicaţia
Exerciţiul, explicaţia
Exerciţiul, explicaţia
Exerciţiul, explicaţia
Exerciţiul, explicaţia

2h
2h
2h
2h
2h

Exerciţiul, explicaţia

2h

A. OBLIGATORIE/MINIMALĂ:

E. Dumitru, R. Burlacu, (2006), Biomatematică şi informatică, Editura Fundaţiei România de Mâine, Bucureşti, I.S.B.N.: 973-725-543-3
B. FACULTATIVĂ:

M. IOSIFESCU, C. MOINEAGU, V. TREBICI, Emiliana URSIANU (1985), Mică enciclopedie de statistică, Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică,
Bucureşti
C. SUPLIMENTARĂ:

D. RESA, Şt. PETRESCU, M. PRECUPAŞ, Al. CÂRA (1994), Probleme de statistică rezolvate cu calculatorul, Editura Facla, Timişoara
Stanciu, C., Managementul calităţii - Teste, studii de caz, legislaţie, terminologie de specialitate, Editura Oscar Print, Bucureşti, 2004

9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice, asociaţiilor profesionale şi angajatori
reprezentativi din domeniul aferent programului

Discutarea conţinutului disciplinei cu specialişti în domeniu.

10. Evaluare
Tip activitate
10.4 Curs
10.5 Seminar/laborator

10.1 Criterii de evaluare
Nivelul de înţelegere
Implicarea în pregătirea şi discutarea
problemelor

10.2 Metode de evaluare
Cv
Vp

10.3 Pondere din nota finală
80%
20%

10.6 Standard minim de performanţă

Rezolvarea a 50% din cerinţe

Semnătura titularului de curs,
Prof. dr. Ioan Surdu

Semnătura titularului de seminar,
Prof. dr. Ioan Surdu

FIŞA DISCIPLINEI
8.
Date despre program
1.1.Instituţia de învăţământ superior
1.2.Facultatea
1.3.Departamentul
1.4.Domeniul de studii
1.5.Ciclul de studii
1.6.Programul de studii/Calificarea
2. Date despre disciplină
2.1.Denumirea disciplinei
2.2. Codul disciplinei
2.3. Titularul activităţilor de curs
2.4.Titularul activităţilor de lucrări practice
2.5. Anul de studiu
I

Universitatea Spiru Haret
Medicină Veterinară
Medicină Veterinară
Medicină Veterinară
I (Studii universitare de licenţă)
Medicină Veterinară
Biologia plantelor
MV/1/1/10
Conf.univ.dr. Simion Violeta-Elena
Conf.univ.dr. Simion Violeta-Elena
2.6.Semestrul
1
2.7. Tipul de evaluare

Cv

2.8.Regimul disciplinei

Ob

3. Timpul total estimat (ore pe semestru al activităţilor didactice)
3.1 Număr de ore pe săptămână sem. 1
3

din care: 3.2 curs

2

3.3 seminar/laborator

1

3.4 Total ore din planul de învăţământ

din care: 3.5 curs

28

3.6 seminar/laborator

14

42

Distribuţia fondului de timp
Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren
Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri
Tutoriat
Examinări
Alte activităţi
3.7 Total ore studiu individual
8
3.9 Total ore pe semestru
50
3.10 Număr de credite
2
4. Precondiţii (acolo unde este cazul)
4.1 de curriculum
4.2 de competenţe
5. Condiţii ( acolo unde este cazul)
5.1. de desfăşurare a cursului
5.2. de desfăşurare a
seminarului/laboratorului



ore
1
1
2
2
2
-

Cunoaşterea biologiei vegetale de nivel preuniversitar



Număr de locuri: 50; Videoproiector; PC ; Tablă ; Cretă /marker; Conectare internet
Număr de locuri: 14; Plante și porțiuni de plante; Instrumentar de disecție; Lame și lamele; Microscop; Reactivi
chimici; Sticlărie de laborator

Competenţe
transversale

Competenţe
profesionale

6. Competenţele specifice acumulate
Cognitive
Însuşirea cunoștințelor legate de anatomia și fiziologia plantei.
Cunoașterea sistematicii botanice.
Abilităţi
Abilitatea de a recunoaște plantele medicinale și toxice. Cunoașterea principiilor active, a organului ce le conține și perioada de recoltare. Metode de extracție
a substanțelor active din diferitele organe ale plantei.
Competenţe de rol
Executarea responsabilă a lucrărilor practice de către studenţi în condiţii de autonomie restrânsă şi familiarizarea acestora cu activităţi specifice ale muncii
în echipă. Capacitatea de a recunoaște flora locală.
Competenţe de dezvoltare personală şi profesională
Conştientizarea nevoii de formare continuă; utilizarea eficientă a resurselor şi tehnicilor de învăţare pentru dezvoltarea personală şi profesională

7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate)
Însuşirea cunoştinţelor teoretice şi practice privind biologia plantelor, rolul plantelor pentru sănătatea şi hrănirea
7.1 Obiectivul general al disciplinei
animalelor
Să cunoască principalele noţiuni de morfologie şi fiziologie vegetală
7.2 Obiectivele specifice
Să cunoască principiile active vegetale
Să identifice principalele plante aromatice, melifere, medicinale şi toxice şi să cunoască rolul lor pentru
sănătatea animalelor

8. Conţinuturi
8.1 Curs
Unitatea biochimică a lumii vii
Citologie vegetală (structura celulară; tipuri de celule vegetale; funcţiile celulei
vegetale ; diviziunea celulară )
Fiziologia plantelor; fiziologia celulei vegetale
-fiziologia celulei vegetale; regimul de apă al plantelor
-nutriţia plantelor; fotosinteza
-circulaţia şi depunerea substanţelor organice ȋn plante; rezistenţa plantelor la
condiţiile de mediu
Histologia plantelor
Reproducerea plantelor
Principii active vegetale
Rolul plantelor ȋn hrănirea animalelor şi a omului
Alge; ciuperci – sursă de hrană şi principii nutritive
Plantele medicinale şi fitoterapia
Plante aromatice ; plante melifere
Vegetaţia pe Terra; Vegetaţia României

Metode de predare
Mijloace multimedia (computer şi
video-proiector), planşe didactice şi
expunere liberă.
Idem

Observaţii
2 ore
2 ore

Idem

8 ore

Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Vizită la Grădina Botanică Bucureşti

2 ore
2 ore
2 ore
2 ore
2 ore
2 ore
2 ore
2 ore
28

Bibliografie
Simion Violeta-Elena. – Note de curs 2015-2016
Stătescu C- Biologie vegetală , curs şi lucrări practice , Ed. Fundaţiei "România de Mâine", Bucureşti 2006
8.2 Seminar/laborator
Metode de predare
Morfologia şi anatomia rădăcinii.
Explicaţii; Examinări la miroscop.
Desenarea structurilor
Morfologia şi anatomia tulpinii;. Morfologia şi anatomia frunzei.
Idem
Floarea; inflorescenţa; Fructul
Idem
Videoproiecţie; planşe
Plante medicinale
Videoproiecţie; planşe
Plante aromatice
Videoproiecţie; planşe
Plante melifere
Colocviu

Observaţii
2 ore
2 ore
2 ore
2 ore
2 ore
2. ore
2 ore

14
Bibliografie
1.
Stătescu - Biologie vegetală , curs şi lucrări practice , Ed. Fundaţiei "România de Mâine",Bucureşti 2006
2.
Stătescu C., C. Negoiţă, Elemente de botanică medical, curs şi lucrări practice, Ed. Fundaţiei "România de Mâine",Bucureşti 2002
9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice, asociaţiilor profesionale şi angajatori
reprezentativi din domeniul aferent programului


Discutarea conţinutului disciplinei cu reprezentanţi ai angajatorilor din domeniul asistenţei veterinare şi a producătorilor de componente de uz
veterinar.

10. Evaluare
Tip activitate
10.4 Curs

10.1 Criterii de evaluare
Semestrul 1
Verificarea cunoştinţelor

10.5 Seminar/laborator

10.2 Metode de evaluare

10.3 Pondere din nota finală

Examen

70%

Colocviu

30%

Testarea abilităţilor practice

10.6 Standard minim de performanţă

Pentru promovarea colocviului (nota 5): promovarea probei practice (criteriu obligatoriu) şi abordarea tuturor subiectelor de pe bilet.
Semnătura titularului de curs,
Conf.univ.dr. Simion Violeta-Elena

Semnătura titularului de seminar,
Conf.univ.dr. Simion Violeta-Elena

FIŞA DISCIPLINEI
9.
Date despre program
1.1.Instituţia de învăţământ superior
1.2.Facultatea
1.3.Departamentul
1.4.Domeniul de studii
1.5.Ciclul de studii
1.6.Programul de studii/Calificarea

Universitatea Spiru Haret
Facultatea de Medicină Veterinară
Medicină Veterinară
Medicină Veterinară
Licenţă
Medicină Veterinară

2.Date despre disciplină
2.1.Denumirea disciplinei
2.2. Codul disciplinei
2.3. Titularul activităţilor de curs
2.4.Titularul activităţilor de seminar
2.5. Anul de studiu

Economie rurală
Mv/1/1/11
Lector dr. fiz.chim. Marinescu Ioana Andreea
Lector dr. fiz.chim. Marinescu Ioana Andreea
2.6.Semestrul
1 2.7. Tipul de evaluare

I

3.Timpul total estimat (ore pe semestru al activităţilor didactice)
3.1 Număr de ore pe săptămână
1
din care: 3.2 curs
3.4 Total ore din planul de învăţământ
14
din care: 3.5 curs
Distribuţia fondului de timp
Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren
Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri
Tutoriat
Examinări
Alte activităţi
3.7 Total ore studiu individual
17
3.9 Total ore pe semestru
31
3.10 Număr de credite
1
4. Precondiţii (acolo unde este cazul)
4.1 de curriculum
4.2 de competenţe
5. Condiţii ( acolo unde este cazul)
5.1. de desfăşurare a cursului
5.2. de desfăşurare a
seminarului/laboratorului
6. Competenţele specifice acumulate

Cv

1
14

2.8.Regimul
disciplinei

3.3 seminar/laborator
3.6 seminar/laborator

DOb

ore
8
8
1
-







Sală de curs cu echipament de predare multimedia -minim 50 locuri, calculator cu videoproiector, internet,
tablă, consumabile (cretă/marker ), sofware EXCEL 2010, SPSS 15.

Competenţe
profesionale
Competnţe
transversale

- Cognitive- Cunoaşterea, înţelegerea conceptelor, teoriilor şi metodelor de bază ale economiei rurale şi ale ariei de specializare, utilizarea lor adecvată în
comunicarea profesională. Aplicarea unor principii şi metode de bază pentru rezolvarea de probleme tipice economiei rurale în condiţii de asistenţă calificată;
- Abilităţi- Utilizarea cunoştinţelor de bază pentru explicarea şi interpretarea unor variate tipuri de concepte, situaţii, procese, proiecte etc. asociate economiei
rurale.

- Competenţe pe rol - Familiarizarea studenţilor cu activităţi specifice ale muncii în echipă şi
distribuirea de sarcini pentru nivelurile subordonate;
- Competenţe de dezvoltare personală şi profesională: Conştientizarea nevoii de formare continuă;
utilizarea eficientă a resurselor şi tehnicilor de învăţare pentru dezvoltarea personală şi profesională.
- Realizarea unui plan de dezvoltare personală, prin utilizarea eficientă a surselor şi resurselor de
comunicare şi formare profesională (internet, baze de date, cursuri ).

7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate)
7.1 Obiectivul general al disciplinei

Cunoaşterea de către medicii veterinari a principalelor teme de economie rurală cu aplicaţii în
planificarea producţiei din sectorul zootehnic şi cel al procesării produselor.
7.2 Obiectivele specifice
 Cunoaşterea şi înţelegerea specificului economiei spaţiului rural românesc;
Cunoaşterea şi înţelegerea structurii şi organizării economiei rurale româneşti în corelaţie cu PNDR
2014-2020
8. Conţinuturi
8.1 Curs
Economia rurală – stadiul actual al spaţiului rural românesc
Agricultura – ramură a producţiei materiale: particularităţi, rolul
agriculturii în economia naţională, funcţiile agriculturii în dezvoltarea
economică, activităţile agricole şi neagricole în economia rurală,
dezvoltarea durabilă a agriculturii
Bioeconomia spaţiului rural românesc
Formele şi tipurile de ferme pentru producţia animală
Capitalul teritorial rural: structură,forme; Tipurile de întreprinderi din
spaţiul rural în corelaţie cu PNDR 2014-2020
Fundamentarea tehnologiilor şi bugetelor în producţia animală
Colocviu
Bibliografie

Metode de predare
Prelegerea, explicaţia
Prelegerea, explicaţia

Observaţii
1h
3h

Prelegerea, explicaţia
Prelegerea, explicaţia
Prelegerea, explicaţia

2h
2h
4h

Prelegerea, explicaţia

1h
1h

A. OBLIGATORIE/MINIMALĂ:

Note de curs 2015-2016
B. FACULTATIVĂ:

HONŢUŞ Dumitru , Economie rurală, Editura Fundaţia României de Mâine

DONA Ion, Economie rurală, Colecţia Temper, 2000
C. SUPLIMENTARĂ:

8.2 Seminar/laborator

Metode de predare

Observaţii

Bibliografie

9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice, asociaţiilor profesionale şi angajatori
reprezentativi din domeniul aferent programului

Discutarea conţinutului disciplinei cu reprezentanţi ai mediului de afaceri şi autorităţi ale statului în domeniul economiei rurale.

10. Evaluare
Tip activitate
10.4 Curs

10.1 Criterii de evaluare
Nivelul de înţelegere
Interesul în abordarea tematicii

10.2 Metode de evaluare
Colocviu, susţinere orală a unei teme individuale cu
subiect prestabilit
Prezenţa şi participarea interactivă la curs

10.5 Seminar/laborator
10.6 Standard minim de performanţă

Rezolvarea a 50% din cerinţe:
o
Documentarea pentru subiectul abordat
o
Cunoaşterea conceptelor şi noţiunilor de bază referitoare la subiectul abordat
o
Modul de prezentare şi explicare

Semnătura titularului de curs,

Semnătura titularului de seminar,

10.3 Pondere din nota finală
70%
30%

Lector dr. fiz.chim. Marinescu Ioana Andreea

1.
Date despre program
1.1.Instituţia de învăţământ superior
1.2.Facultatea
1.3.Departamentul
1.4.Domeniul de studii
1.5.Ciclul de studii
1.6.Programul de studii/Calificarea
2.Date despre disciplină
2.1.Denumirea disciplinei
2.2 Codul disciplinei
2.3.Titularul activităţilor de curs
2.4.Titularul activităţilor de seminar/laborator
2.5. Anul de studiu
I

Lector dr. fiz.chim. Marinescu Ioana Andreea

FIŞA DISCIPLINEI
UNIVERSITATEA SPIRU HARET
MEDICINĂ VETERINARĂ
MEDICINĂ VETERINARĂ
MEDICINĂ VETERINARĂ
Licență
MEDICINĂ VETERINARĂ
Tehnici de comunicare
MV/1/2/12
Lector dr. fiz.chim. Marinescu Ioana Andreea
Lector dr. fiz.chim. Marinescu Ioana Andreea
2.6Semestrul
2 2.7 Tipul de evaluare

3.Timpul total estimat (ore pe semestru al activităţilor didactice)
3.1 Număr de ore pe săptămână
3
din care: 3.2 curs
3.4 Total ore din planul de învăţământ
42
din care: 3.5 curs
Distribuţia fondului de timp
Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren
Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri
Tutoriat
Examinări
Alte activităţi (vizite de studiu, etc.)
3.7 Total ore studiu individual
44
3.8 Total ore pe semestru
3.9 Număr de credite

E scris
2
28

2.8Regimul disciplinei
3.3 seminar/laborator
3.6 seminar/laborator

DF
1
14
ore
5
4
14
14
2
5

100
2

4. Precondiţii (acolo unde este cazul)
4.1 de curriculum
Nu este cazul
4.2 de competenţe
Identificarea principalelor stiluri de comunicare si de negociere.
5. Condiţii (acolo unde este cazul)
5.1. de desfăşurare a cursului

5.2. de desfăşurare a
seminarului/laboratorului

* Număr de locuri: 50
* Videoproiector/Laptop
* Cretă/Marker
* Conectare internet
* Număr de locuri: 25
* Tablă- Cretă/Marker
* Laptop/Videoproiector
* Aparatura de laborator

Competenţe
transversale

Competenţe
profesionale

6. Competenţele specifice acumulate
Cognitive:
* Definirea conceptelor si principiilor specifice domeniului comunicarii.
* Descrierea formelor de comunicare.
*Descrierea modelelor de comunicare utilizate in practica.
*Analiza critic-constructiva a strategiilor si tehnicilor de comunicare.
Abilităţi:
* Aplică principalele tehnici şi metode de comunicare precum şi cele specifice domeniului medicinii veterinare.
* Elaborează metode proprii de comunicare în domeniul medicinii veterinare.
Competenţe de rol:
* Dezvoltarea abilitatilor psiho-sociale, de negociere, de comunicare, de promovare a interesului individual si colectiv in context de dezvoltare
personală si de afaceri.
Competenţe de dezvoltare personală şi profesională:
* Dezvoltarea capacitatii de a lucra in echipa.
* Initiativa, creativitate, motivare profesionala.
7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate)
7.1 Obiectivul general al disciplinei
* Intelegerea si insusirea de catre studenti a fundamentelor teoretice si practice din domeniul comunicarii.
7.2 Obiectivele specifice
*Aprofundarea cunostintelor teoretice si a deprinderilor practice care fundamenteaza capacitatea studentilor de
a opera in domeniul comunicarii.
*Familiarizarea cu principalele modele de comunicare.
*Trecerea in revista a diverselor strategii si tehnici de comunicare.
*Cunoasterea principalelor stiluri de comunicare si de negociere.

8. Conţinuturi
8.1 Curs
Semestrul 1
Continutul si rolul comunicarii

Metode de predare

Observaţii

În scopul atingerii obiectivelor cursului se vor utiliza metode didactice
specifice: prelegere, dezbatere, deducţie logică, studiul materialelor
curriculare şi al bibliografiei. Prezentarea temelor se va realiza cu

2 ore

Procesul de comunicare
Tipuri de comunicare
Functiile comunicarii in afaceri
Modele de comunicare utilizate in afaceri
Competenta in comunicare
Stiluri de comunicare
Puncte de vedere cu privire la evolutia relatiilor publice
Teorii specific relatiilor publice
Tehnici si metode de relatii publice cu presa
Particularitati ale comunicarii in reelatiile publice

ajutorul mijloacelor clasice sau multimedia (computer şi videoproiector).
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem

Bibliografie
A.BIBLIOGRAFIE OBLIGATORIE/MINIMALĂ:
* Coman Cristina- Relatiile publice si mass-media, Polirom, 2004 .
* David George-Tehnici de relatii publice, Polirom, 2008.
* Hariuc C., Muntean M., Spulber S., -Introducere in relatiile publice, Editura Pamantul, 2004.
B. BIBLIOGRAFIE FACULTATIVĂ:
* Hariuc C., -Psihosociologia comunicarii, Editura Licorna, Bucuresti, 2002.
* Dobrescu E., -Sociologia comunicarii, Editura Victor, 1998.
8.2 Laborator
Metode de predare
Semestrul 1
Comunicarea-obiect de studiu al sociologiei.
În scopul atingerii obiectivelor lucrărilor practice se vor
Orientari in definirea conceptului si in cercetarea utiliza: explicaţia, execuţia, observaţia, comparaţia şi deducţia logică.
comunicarii.
Factori sociali care fac posibila dobandirea capacitatii de -expunerea (prelegerea,explicatia);
a comunica (socializarea) si factorii sociali care -observatia;
influenteaza desfasurarea proceselor comunicationale.
-conversatia;
-observarea independentă;
-comparatia;
-deductia logică;
Interactiunea ca proces de comunicare. Corelatiile
Idem
comunicare actiune sociala.
Corelatiile comunicare-status-rol. Comunicarea in
Idem
grupuri sociale formale si informale.
Definirea, caracteristicile si functiile comunicarii de
Idem
masa. Comunicarea de masa in societate.
Finalitatile comunicarii. Modalitati de exercitare a
Idem
comunicarii ca proces de influenta.
Test de verificare a cunoştinţelor prezentate în Verificare
săptămânile 8 - 13.

4 ore
2 ore
2 ore
4 ore
4 ore
2 ore
2 ore
2 ore
2 ore
2 ore

Observaţii
2 ore
2 ore

2 ore
2 ore
2 ore
2 ore
2 ore

A.BIBLIOGRAFIE OBLIGATORIE/MINIMALĂ:
* Coman Cristina- Relatiile publice si mass-media, Polirom, 2004 .
* David George-Tehnici de relatii publice, Polirom, 2008.
* Hariuc C., Muntean M., Spulber S., -Introducere in relatiile publice, Editura Pamantul, 2004.
B. BIBLIOGRAFIE FACULTATIVĂ:
* Hariuc C., -Psihosociologia comunicarii, Editura Licorna, Bucuresti, 2002.
* Dobrescu E., -Sociologia comunicarii, Editura Victor, 1998.
9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice, asociaţiilor profesionale şi angajatori
reprezentativi din domeniul aferent programului
Continutul disciplinei este în concordantă cu ceea ce se deruleaza pentru cunoastere reprezentativa in domeniu în alte centre universitare din
tară si din străinătate. Pentru o mai bună adaptare la cerintele pietei muncii, a continutului disciplinei au loc întâlniri atât cu reprezentanti ai mediului de
afaceri, practicieni cât si cu cadre didactice din universitate, specialisti si din alte universităti si institutii de cercetare.
10. Evaluare
Tip activitate

10.1 Criterii de evaluare

10.2 Metode de evaluare

10.3 Pondere din
nota finală

Semestrul 2
10.4
Verificare finală
Examen scris, tip grilă cu mai multe
Curs
variante de itemi (20 întrebări).
10.5 Seminar/
Colocviu
Promovarea probei practice
laborator
10.6 Standard minim de performanţă
•
Pentru promovarea examenului (nota 5): acumularea la susţinerea colocviului a minim 5 puncte pe baza:
Documentarea pentru subiectul abordat
Modul de redactare
Modul de susţinere a temei abordate

Semnătura titularului de curs
Lector dr. Marinescu Ioana Andreea

Semnătura titularului de laborator,
Lector. dr. Marinescu Ioana Andreea

FIŞA DISCIPLINEI

80%
20%

PRACTICA DE SPECIALITATE
1.

Date despre program

1.1.Instituţia de învăţământ superior
1.2.Facultatea
1.3.Departamentul
1.4.Domeniul de studii
1.5.Ciclul de studii
1.6.Programul de studii/Calificarea

Universitatea Spiru Haret
Medicină Veterinară
Medicină Veterinară
Medicină Veterinară
Licenţă
Medicină Veterinară

2.Date despre disciplină
2.1.Denumirea disciplinei
2.2. Codul disciplinei
2.3. Responsabil practică
2.4.Titularul activităţilor de seminar

2.5. Anul de studiu

I-VI

2.6.Se
mestr
ul

-

Practica de specialitate
MV/1/2/13; Mv/2/4/13; MV/3/6/13; MV/4/8/13; MV/5/10/13; MV/6/11/13
Lect. dr. Grigorescu Paul
Lect. dr. Călin Victor; Lect. dr. Petruţ Tănase; Conf.univ.dr. Andronie Cristina; Conf. univ. dr.
Monica Pârvu; Conf.univ.dr. Simion Violeta; Lect. dr. Băcescu Bogdan; Lect. dr. Bărboi
Gheorghe; Lect. dr. Dinu Cristina; Lect. dr. Velicu Nicolae; Asist.dr. Tudor Laura; Lect. dr.
Marinescu Andreea; Lect. dr. Cucă Daniel
2.7.Tipul de evaluare
ES oral 2.8.Regimul disciplinei Ob
sau
scris

3.Timpul total estimat (ore pe semestru al activităţilor didactice)
3.1 Număr de ore pe săptămână
din care: 3.2
3.3 practică
curs
3.4 Total ore din planul de învăţământ
738
din care: 3.5
3.6 practică
curs
Distribuţia fondului de timp
Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren
Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii
Tutoriat
Examinări
Alte activităţi
3.8 Total ore studiu
35
individual
3.9 Total ore pe an
625
3.10 Număr de credite
25 (5,4,4,4,4,4)

90;90;90;120;120; 150
660
ore

35

4. Precondiţii (acolo unde este cazul)
4.1 de curriculum
4.2 de competenţe




-

5. Condiţii ( acolo unde este cazul)
5.1. de desfăşurare a cursului
5.2. de desfăşurare a practicii de specialitate



Practica de specialitate se desfăşoară în ferme zootehnice, laboratoare medicale
veterinare, DSV, cabinete şi clinici veterinare

Competenţe
transversae

Competenţe
profesionale

6. Competenţele specifice acumulate
1
2
3

Cunoaşterea şi înţelegerea efectuării anamnezei, contenţiei, examinării clinice şi prin mijloace de laborator a animalelor.
Utilizarea cunoştinţelor de bază pentru explicarea şi interpretarea unor situaţii patologice
Utilizarea noţiunilor de securitate alimentară

o
o




Executarea responsabilă a sarcinilor profesionale prin capacitatea de întocmire a unui protocol terapeutic şi chirurgical
Capacitatea de comunicare cu proprietarii de animale şi cu autorităţile în domeniu
Conştientizarea nevoii de formare continuă
Capacitatea de folosirea a cel puţin unei limbi de circulaţie largă
Stăpânirea legislaţiei sanitar-veterinare din România cât şi pe cea din Comunitatea Europeană.

7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate)
7.1 Obiectivul general al disciplinei
 Însuşirea, valorificarea şi aplicarea practică a cunoştinţelor acumulate pe parcursul anilor universitari în activităţi
specifice medicului veterinar.
7.2 Obiectivele specifice
1. Obţinerea unei anamneze relevante, precise ale unui animal
sau grup de animale şi evaluarea completă a mediului în care acesta trăieşte.
2. Contenţia, manipularea şi reţinerea unui animal în condiţii
de siguranţă şi protejare a acestuia.

3.
4.

Efectuarea unei examinări clinice complete.
Asistarea tutror speciilor de animale domestice în situaţii
de urgenţă şi acordarea ajutorului de urgenţă.
5. Evaluarea corectă a statusului nutriţional al animalelor şi
capacitatea de a acorda consultaţii proprietarilor de animale, privind creşterea şi hrănirea acestora.
6. Recoltarea, prezervarea/ambalarea şi analizarea probelor,
efectuarea analizelor de laborator şi interpretarea rezultatelor analizelor efectuate intern sau de către alte laboratoare.
7. Folosirea corectă, în siguranţă şi în conformitate cu
legislaţia a aparatului de radiografie, a ultrasonografului şi a altor echipamente care sunt folosite complementar pentru
diagnostic.
8. Conduita corectă în aplicarea procedurilor consecutive
declarării diagnosticului de boli infecţioase şi zoonoze.
9. Efectuarea corectă a certificării animalelor.
10. Aplicarea corectă a principiilor de asepsie şi de sterilizare a
echipamentului chirurgical.
11. Asigurarea corectă, în siguranţă, a anesteziei, sedării şi
controlului durerii animalelor.
12. Administrarea celui mai indicat tratament.
13. Recunoaşterea necesităţii eutanasierii şi efectuarea
corespunzătoare, conform legislaţiei, a acesteia.
14. Realizarea corectă a examenului anatomopatologic
(recoltare probe, analizare, condiţionare, transport către laborator).
15. Implementarea principiilor de sănătate şi bunăstare a
animalelor.
16. Avizarea, implementarea de programe de profilaxie.
17. Însuşirea metodologiilor de bază şi etapele analizei şi
controlului sanitar veterinar al produselor şi subproduselor alimentare.
18. Abilitatea de a efectua examenul de abator, prelevarea de
probe şi ţesuturi relevante.
19. Abilităţi în modul de identificare a a defectelor produselor
şi subproduselor alimentare.
20. Cunoaşterea şi identificarea corectă a leziunilor/
modificărilor morfopatologice stabilite la controlul organelor şi carcaselor în abator, precum şi diagnosticul diferenţial
corespunzător, aplicarea sancţiunilor şi măsurilor adecvate, prevăzute de legislaţia în vigoare

8. Conţinuturi
Metode de predare
Anul I
Efectuarea instructajului privind protecţia muncii conform Ordinului 100/1993 MAAP
şi a normelor specifice în vederea derulării în condiţii optime a practicii de
specialitate.
Prezentarea clinicilor din cadrul Facultăţii de
Medicină Veterinară Spiru Haret - Clinica pentru
animale de rentă Negoieşti. Prezentarea dotării
acestora cu instrumentar şi aparatură. Noţiuni de bază
privind asepsia şi antisepsia.
Prezentarea modului de întocmire a caietului de practică, fişarea cazurilor prezentate
la consultaţii în Clinica Veterinară Spiru Haret cu elemente de identificare ale
animalelor (specie, rasă, vârstă, etc).
Aplicarea practică a cunoştinţelor în vederea identificării furajelor administrate în
hrana animalelor
Caracterizarea unui biosistem integrat
Anul II
Efectuarea instructajului privind protecţia muncii conform Ordinului 100/1993 MAAP
şi a normelor specifice în vederea derulării în condiţii optime a practicii de
specialitate.
Prezentarea modului de întocmire a caietului de practică, intocmirea de fişe pentru
cazurile prezentate în Clinica Veterinară Spiru Haret cu elemente de identificare ale
animalelor (specie, rasă, vârstă, etc).
Identificarea raselor şi a elementelor tehnologice specifice animalelor de fermă
Determinarea şi aprecierea microclimatului în adăpost. Aprecierea igienică a
adăposturilor pentru animale şi a mijloacelor de transport
Realizarea fişei de investigaţie nutriţională a animalelor; calcularea raţiilor
administrate animalelor prezentate la examinare sau tratament în clinică; formularea
unor raţii noi, echilibrate, conform conduitei terapeutice urmate.
Anul III
Efectuarea instructajului privind protecţia muncii conform Ordinului 100/1993 MAAP
şi a normelor specifice în vederea derulării în condiţii optime a practicii de
specialitate.
Informarea studenţilor de anul III privind Programul Strategic de Supraveghere al
sănătăţii animalelor.
Prezentarea secţiilor din cadrul Institutului de Diagnostic şi Sănătate Animală
(bacteriologie, virusologie, hematologie, morfopatologie) şi a altor laboratoare de

Prezentarea şi interacţiunea

Observaţii (nr.
ore)
90
8

Prezentare

8

Prezentare

8

Aplicaţie

50

Aplicaţie
Prezentare

16
90
8

Prezentare

8

Aplicaţie
Aplicaţie

25
25

Prezentare

24

Prezentare

90
6

Prezentare

6

Prezentare

12

analiză din domeniul medical veterinar. Prezentarea dotării acestora cu instrumentar
şi aparatură. Noţiuni de bază privind biosecuritatea.
Recoltarea, conservarea şi transportul probelor necesare privind examenele de
laborator. Discuţii privind efectuarea corectă a unei note de însoţire. Înregistrarea
probelor la primirea lor în cadrul Institutului şi distribuirea lor în cadrul secţiilor
corespunzătoare.
Însuşirea metodologiei de lucru privind tehnicile clasice şi moderne de diagnostic.

Prezentare
Activitate practică

12

Prezentare
12

Participarea de către studenţi, prin rotaţie, conform planificării, la activităţile specifice
fiecărei secţii în parte, în cadrul laboratoarelor. Medicii specialişti din cadrul
laboratoarelor exemplifică şi discută metodele de lucru şi analiză a probelor.
Anul IV

Activitate practică

Efectuarea instructajul privind protecţia muncii
conform Ordinului 100/1993 MAAP şi a normelor specifice în vederea
derulării în condiţii optime a practicii de specialitate.
Prezentarea clinicilor din cadrul Facultăţii de Medicină Veterinară Spiru Haret Clinici pentru animale de companie - Reproducţie, Chirurgie, Medicală.
Prezentarea dotării acestora cu instrumentar şi aparatură. Noţiuni de
bază privind asepsia şi antisepsia.
Prezentarea clinicilor din cadrul Facultăţii de Medicină Veterinară Spiru Haret Clinica pentru animale de rentă Negoieşti. Prezentarea dotării acestora
cu instrumentar şi aparatură. Noţiuni de bază privind asepsia şi
antisepsia.
Prezentarea modului de întocmire a foii de observaţie clinică, întocmirea de fişe
pentru cazurile prezentate la consultaţii în clinicile Facultăţii de Medicină Veterinară
Spiru Haret. Prezentarea modului de obţinere a unei anamneze relevante, precise
ale unui animal sau grup de animale şi evaluarea completă a mediului în care acesta
trăieşte.
Participarea de către studenţi prin rotaţie conform planificării la activităţile specifice
fiecărei clinici în parte. Cadrele didactice ale disciplinelor clinice exemplifică şi
discută cazurile prezentate pentru o mai bună întelegere a simptomatologiei,
diagnosticului şi a conduitei terapeutice oferind posibilitatea studenţilor să realizeze
individual anamneza, contenţia, examenul clinic, diagnosticul şi tratamentul, sub
atenta îndrumare a cadrului didactic.
Anul V

Prezentare

120
8

Prezentare

8

Prezentare

8

•Efectuarea instructajului privind protecţia muncii conform Ordinului 100/1993 MAAP
şi a normelor specifice în vederea derulării în condiţii optime a practicii de
specialitate.
Stagiu de pregătire teoretică şi practică cuprinde:
•norme de protecţia şi securitatea muncii în domeniul alimentelor;
• noţiuni teoretice privind deţinerea, utilizarea şi importanţa documentaţiei specifice
CSVSA-urilor teritoriale (Registru de controale unităţi, Registru privind catagrafia
unităţilor supuse controlului sanitar-veterinar, Registru de confiscări, Registru de
autorizări sanitar-veterinare, Registru de certificate sanitar-veterinare de transport,
Registru de corespondenţe etc);
• însuşirea teoretică a noilor Norme sanitar-veterinare, armonizate cu legislaţia
europeană, privind igiena produselor alimentare, cerinţe legislative referitoare la
mijloacele de transport şi transportul produselor alimentare;
• depistarea şi interpretarea simptomelor de boală prin intermediul metodologiei
principale de examinare: inspecţie, palpaţie, percuţie, ascultaţie şi aprecierea
temperaturii corporale;cunoaşterea principalelor metode complementare de
investigaţie: imagistică, testarea biochimică a sângelui şi urinei etc.,
• cunoaşterea modalităţilor de recoltare a probelor biologice (sânge şi urină);
coloborarea cunoştinţele de bază (teoretice) cu datele clinice obţinute în vederea
stabilirii unei concluzii în privinţa examenului medical;
• asistarea la desfăşurarea actului terapeutic, însuşirea tehnicilor de administrare a
medicamentelor (cale de administrare, compatibilitate chimică a substanţelor active,
frecvenţa administrărilor, durata tratamentului etc.);
• urmărirea şi notarea în foaia de observaţie a evoluţiei pacientului aflat la terapie în
cadrul clinicii.
• deplasarea în teren împreună şi sub îndrumarea medicului veterinar inspector de
stat, titular al CSVSA teritorial, în vederea familiarizării şi însuşirii noţiunilor privind
practica efectuării controalelor oficiale sanitar-veterinare în unităţi supuse inspecţiei
şi controlului sanitar-veterinar de pe raza CSVSA teritorial (pieţe agroalimentare,
magazine, carmangerii, cantine, patiserii, cofetării etc);
• însuşirea cunoştinţelor privind prelevarea probelor de alimente şi a tampoanelor
de sanitaţie în vederea examenului sanitar-veterinar, precum şi întocmirea
proceselor verbale de recoltare a probelor şi contraprobelor de produse de origine
animală pentru examene de laborator (microbiologic, fizico-chimic, reziduuri);
• însuşirea cunoştinţelor privind măsurile şi sancţiunile sanitar-veterinare care se iau
în momentul depistării unor abateri privind calitatea şi salubritatea produselor
alimentare şi a condiţiilor de obţinere şi păstrare ale acestora.
• utilizizarea cunoştinţelor dobândite teoretic în identificarea cu certitudine a
simptomelor;
• elaborarea unui diagnostic clinic cert, probabil sau posibil şi o strategie terapeutică
competentă, specifice pentru fiecare situaţie clinică în parte.
• cunoaşterea informaţiilor despre medicamentele alopatice şi homeopatice,
în scopul aplicării celui mai potrivit remediu în vederea personalizării
tratamentului (eficacitate terapeutică, reacţii adverse, raport calitate – preţ) în
funcţie de diagnosticul stabilit. Monitorizarea evoluţiei pacientului prin

42

Prezentare
8

Activitate practică

88

120
60
Prezentare

60

Activitate practică

intermediul actului medical şi al investigaţiilor biochimice (sangvine şi urinare)
anticipând prognoza medicală.
• aplicarea metodologiei complementare pentru întregirea tabloului clinic în
cursul examinării pacientului (ecografie, electrocardiografie, radiologie,
electroforeză, endoscopie, puncţie exploratorie, sondaj vezical etc.).
• recunoaşterea cazurilor unde se impune un pronostic defavorabil, fie că boala
de care suferă pacientul este incurabilă, fie că suferinţa se găseşte într-un
stadiu prea avansat.
• stabilirea diagnosticului pe baza rezultatului unei analize comparative între
semnele culese la examinare şi tablourile clinice ale bolilor cu manifestări
clinice asemănătoare (diagnostic diferenţial).
Anul VI
Stagiu de pregătire practică cuprinde:
• norme de protecţia şi securitatea muncii în domeniul alimentelor;
• noţiuni teoretice privind deţinerea, utilizarea şi importanţa documentaţiei specifice
CSVSA-urilor teritoriale (Registru de controale unităţi, Registru privind catagrafia
unităţilor supuse controlului sanitar-veterinar, Registru de confiscări, Registru de
autorizări sanitar-veterinare, Registru de certificate sanitar-veterinare de transport,
Registru de corespondenţe etc);
• însuşirea teoretică a noilor Norme sanitar-veterinare, armonizate cu legislaţia
europeană, privind igiena produselor alimentare, cerinţe legislative referitoare la
mijloacele de transport şi transportul produselor alimentare;
• Deplasarea în teren împreună şi sub îndrumarea medicului veterinar inspector de
stat, titular al CSVSA teritorial, în vederea familiarizării şi însuşirii noţiunilor privind
practica efectuării controalelor oficiale sanitar-veterinare în unităţi supuse inspecţiei
şi controlului sanitar-veterinar de pe raza CSVSA teritorial (pieţe agroalimentare,
magazine, carmangerii, cantine, patiserii, cofetării etc);
• însuşirea cunoştinţelor privind prelevarea probelor de alimente şi a tampoanelor
de sanitaţie în vederea examenului sanitar-veterinar, precum şi întocmirea
proceselor verbale de recoltare a probelor şi contraprobelor de produse de origine
animală pentru examene de laborator (microbiologic, fizico-chimic, reziduuri);
• însuşirea cunoştinţelor privind măsurile şi sancţiunile sanitar-veterinare care se iau
în momentul depistării unor abateri privind calitatea şi salubritatea produselor
alimentare şi a condiţiilor de obţinere şi păstrare ale acestora.
Practică în vederea realizării lucrării de licență

150
Prezentare
60

Activitate practică

60
Activitate practică

30

9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice, asociaţiilor profesionale şi angajatori
reprezentativi din domeniul aferent programului

Discutarea conţinutului disciplinei cu reprezentanţi ai mediului de afaceri economic: fabrici de prelucrare a produselor de origine animală, proprietari de ferme, clinici,
laboratoare, importatori, distribuitori şi producători de hrană, medicamente şi alte produse pentru animale, precum şi reprezentanți ai autorităților sanitar-veterinare,
s.a.m.d.
10. Evaluare
Tip activitate
10.4.
10.5

10.1 Criterii de evaluare
Verificarea cunoştinţelor și caietul de
practică.
Verificarea
aprecierilor
de
la
Responsabilul de practică

10.2 Metode de evaluare
Colocviu

10.3 Pondere din nota finală
70%
30%

10.6 Standard minim de performanţă
 Pentru nota 5: completarea corespunzătoare a Caietului de practică şi abordarea tututror tematicilor de practică propuse pentru anul în curs

Semnătura titularului de curs,
Lector univ. dr Grigorescu Paul

Semnătura titularului de seminar,
Lector univ. dr Grigorescu Paul

FIŞA DISCIPLINEI
1.Date despre program
1.1.Instituţia de învăţământ superior
1.2.Facultatea
1.3.Departamentul
1.4.Domeniul de studii
1.5.Ciclul de studii
1.6.Programul de studii/Calificarea
2.Date despre disciplină
2.1.Denumirea disciplinei
2.2. Codul disciplinei
2.3. Titularul activităţilor de curs
2.4.Titularul activităţilor de seminar
2.5. Anul de studiu

UNIVERSITATEA SPIRU HARET
MEDICINĂ VETERINARĂ
Medicină Veterinară
Medicină Veterinară
I (Studii universitare de licenţă)
Medicină Veterinară

II

Fiziologie
MV/2/3/13; MV/2/4/13
Şef lucrări dr. Dinu Cristina
Şef lucrări dr. Dinu Cristina
2.6.Semestrul
3

2.7. Tipul de

E oral

2.8.Regimul disciplinei

Ob

II

4

evaluare

3.Timpul total estimat (ore pe semestru al activităţilor didactice)
3.1 Număr de ore pe săptămână sem 3
5
din care: 3.2 curs
sem 4
5
3.4 Total ore din planul de învăţământ
140
din care: 3.5 curs
Distribuţia fondului de timp
Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren
Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri
Tutoriat
Examinări
Alte activităţi:Elaborare proiect de grup pentru examinarea finală
3.7 Total ore studiu individual
85
3.9 Total ore pe semestru
225
3.10 Număr de credite
9 (5;4)
4. Precondiţii (acolo unde este cazul)
4.1 de curriculum

4.2 de competenţe

5. Condiţii ( acolo unde este cazul)
5.1. de desfăşurare a cursului
5.2. de desfăşurare a
seminarului/laboratorului






E oral

2
2
70

Ob

3.3 seminar/laborator
3.6 seminar/laborator

3
3
70
ore
27
20
28
2
3
5

Anatomia animalelor domestice (MV/1/1/01; MV/1/2/01)
Biologie celulară (1/2/45), Histologie, Embriologie (MV/1/1/02, MV/1/2/02,)
Biochimie, Biologie moleculară (MV/1/2/04)
Executarea tehnicilorde laborator pentru determinarea unor indicatori sanguini; utilizarea aparaturii de laborator pentru
identificarea unor parametrii funcţionali la nivelul aparatelor şi sistemelor.




Prelegerile se desfăşoară în săli cu un număr 50 locuri şi acces la internet. Echipament de predare multimedia
(Videoproiector, Laptop) şi programe Microsoft Word, Power Point.
Lucrările practice se desfăşoară în săli cu un număr14 locuri. Determinările hematologice se fac din sânge iar
analizele biochimice se fac din produse biologie. Demonstraţiile funcţiilor organelor şi sistemelor biologice sunt
prezentate prin filme video, programe interactive şi tehnici de laborator.Unele demonstraţii se fac pe broaşte.

Competenţe
transversale

Competenţe
profesionale

6. Competenţele specifice acumulate
Cognitive:

Cunoaşterea şi înţelegerea proceselor şi mecanismelor fiziologice în scopul dezvoltării unor raţionamente logice medicale, care să permită
studenţilor să aprecieze statusul fiziologic al organismului animal şi să ştie să intervină în realizarea dinamică a stării de sănătate.
Abilităţi:

Formarea deprinderilor şi abilităţilor necesare pentru tinerii medici veterinari specialişti în scopul de a fi capabili să constate la timp limitele
funcţionale ale sistemelor şi organelor animalului.
Competenţe de rol:

Executarea responsabilă a lucrărilor practice de fiziologie de către studenţi în condiţii de autonomie restrânsă şi familiarizarea acestora cu
activităţi specifice ale muncii în echipă;
Competenţe de dezvoltare personală şi profesională:

Conştientizarea nevoii de formare continuă; utilizarea eficientă a resurselor şi tehnicilor de învăţare pentru dezvoltarea personală şi profesională.
Capacitatea de însuşire a noilor cunoştinţe şi terminologiei în domeniu etc
7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate)
7.1 Obiectivul general al disciplinei

Însuşirea de către studenţi a noţiunilor de bază ale fiziologiei

Înţelegerea relaţiilor de integralitate dintre diferitele părţi structurale ale organismului animal în scopul
de a consolida studiului ştiinţelor de clinică medicală şi a altor domenii ştiinţifice cu care fiziologia
interferează.
7.2 Obiectivele specifice

Formarea deprinderilor şi abilităţilor necesare tinerilor specialişti pentru a putea să surprindă limitele
funcţionale ale sistemelor, aparatelor şi organelor animalului.



Prezentând şi exemplificând procesele şi mecanismele fiziologice,cursul urmăreşte să dezvoltela tinerii
studenţi raţionamente logice medicale care să-i ajute mai departe în înţelegerea viitoarelor cunoştinţe
clinice de specialitate.

8. Conţinuturi
8.1 Curs
Semestrul 3
Proprietăţi şi funcţii ale neuronilor şi nervilor. Fiziologia sinapselor. Reflexul: arcul reflex şi clasificarea reflexelor.
Funcţiile sistemului nervos central: a măduvei spinării, a trunchiului cerebral, diencefalului şi telencefalului.
Funcţiile sistemului nervos vegetativ: simpatic şi parasimpatic.
Funcţiile glandei hipofize. Acţiuni fiziologice ale hormonilor hipofizari.
Acţiunile fiziologice ale hormonilor tiroidioeni iodaţi şi ale calcitoninei. Acţiunile fiziologice ale parathormonului.
Funcţile glandelor suprarenale. Funcţiile corticosuprarenalelor: acţiunile fiziologice ale hormonilor
mineralocorticoizi, glucocorticoizi şi ale hormonilor de tip sexual. Funcţiile medulosuprarenalelor: acţiunile
fiziologice ale epinefrinei şi norepinefrinei.
Funcţiile endocrine ale testiculelor. Funcţiile endocrine ale ovarelor.
Funcţiile endocrinei ale placentei. Funcţiile endocrine ale pancreasului: acţiunile fiziologice ale insulinei şi
glucagonului.
Digestia bucală: procesele mecanice (prehensiunea, masticaţia, deglutiţia) procesele chimice (digestia
enzimatică şi absorbţia produşilor rezultaţi).
Sucul gastric: compoziţia, rolul şi reglarea secreţiei. Digestia gastrică: motilitatea gastrică, procesele chimice
(digestia enzimatică şi absorbţia produşilor rezultaţi).

Metode de predare
Prelegerile se desfăşoară pe suport powerpoint şi acces la resurse multimedia
(computer şi videoproiector).
Idem
Anterior prelegerilor, cursurile sunt
distribuite studenţilor pe suport electronic
pentru o mai bună interacţiune în timpul
predării.
Idem
Idem
Idem
Idem

Observaţii

Digestia în intestinul subţire şi în intestinul gros. Absorbţia produşilor rezultaţi din digestia glucidelor, lipidelor,
protidelor.
Particularităţile digestiei la rumegătoare şi păsările domestice.
Structura şi proprietăţile funcţionale ale miocardului. Activitatea cardiacă: fenomene mecanice, acustice,
electrice, metabolice. Reglarea nervoasă şi umorală.
Hemodinamica şi fiziologia vasculară. Circulaţia sângelui în artere, capilare şi vene.
Caracteristici ale contracţiei musculaturii netede şi striate. Lucrul mecanic şi efortul muscular.
Semestrul 4
Ciclul respirator: diametrele cutiei toracice, presiunea intrapleurală, mişcările pulmonilor. Ventilaţia pulmonară.
Volume şi capacităţi pulmonare.

Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Prelegerile se desfăşoară pe suport powerpoint şi acces la resurse multimedia
(computer şi videoproiector).
Anterior prelegerilor, acestea sunt distribuite
studenţilor pe suport electronic pentru o mai
bună interacţiune în timpul predării.
Idem
Idem

Funcţiile sângelui. Proprietăţiile fizice ale sângelui. Plasma sanguină: componentele organice şi minerale.
Hematiile: compoziţia, funcţiile şi proprietăţile hematiilor. Importanţa medical-veterinară şi zootehnică a tipurilor
de hemoglobină. Leucocitele: funcţii, imunitate specifică şi nespecifică. Trombocitele. Hemostaza fiziologică.
Surse naturale, căi de metabolizare, acţiuni fiziologice ale vitaminelor liposolubile (A;D;E;K;F).
Surse naturale, căi de metabolizare, acţiuni fiziologice ale vitaminelor hidrosolubile (B 1, B2, B6, B12, PP, acidul
paraaminobenzoic, acidul folic, biotina, inozitolul, colina, acidul pangamic, C, P,).
Metabolismul intermediar. Metabolismul glucidelor, glicogenogeneza şi neoglucogeneza. Reglarea
Idem
metabolismului glucidelor. Metabolismul lipidelor. Termogeneza şi termoliza.
Excreţia renală: structura funcţională a rinichiului. Formarea urinei: filtrarea glomerulară, reabsorbţia şi secreţia
Idem
tubulară. Reglarea funcţiilor glomerulare şi tubulare. Micţiunea.
Particularităţi ale eliminării urinei la animalele domestice. Excreţia cutanată.: secreţia sudorală şi sebacee.
Idem
Fiziologia aparatului genital mascul: spermatogeneza, glandele sexuale anexe.Reflexele sexuale la masculi.
Idem
Fiziologia aparatului femel: ciclul sexual, ovulaţia, fecundaţia, gestaţia, parturiţia. Fiziologia aparatului
Idem
reproducător la păsări.
Organizarea funcţională a glandei mamare. Activitatea secretorie a glandei mamare şi reglarea ei. Compoziţia şi
Idem
ejecţia laptelui.
Caracteristicile tipurilor comportamentale: alimentar, de eliminare a dejecţiilor, sexual, de somn şi odihnă,
Idem
maternal, agresional, de investigare, de acomodare la mediul extern.
Bibliografie obligatorie

Constantin, N., Cotruţ, M., Şonea, A. – Fiziologia animalelor domestice, Editura Coral Sanivet, Bucureşti, 1999.

Dinu Cristina – Fiziologia animalelor, vol I, Editura Fundaţiei ,,România de Mâine”, Bucureşti, 2009.

Dinu Cristina – Fiziologia animalelor, vol II, Editura Fundaţiei ,,România de Mâine”, Bucureşti, 2010
Bibliografie facultativă

Cunningham, I. – Veterinary Physiology Ed. Saunders, Phyladelphia, 1992.

Dojană, N. – Fiziologia animalelor domestice, Editura Printech, Bucureşti, 2000.

Dojană, N. – Fiziologia animalelor de fermă, Editura Printech, Bucureşti, 2006.

Reece, W. O. – Physiology of domestic animals. 2nd Edition, Williams & Wilkins Ed., S.U.A., 1996.

Ruckebush Z., Phaneuf L.P., Dunlop, R. – Physiology of small and large animals. BC Decker, Philadelphia, Hamilton, 1991.
8.2 Seminar/laborator
Metode de predare
Semestrul 3
Determinarea pragului de excitabilitate a nervului. Sumaţia temporală. Viteza de propagare a influxului nervos.
În scopul înţelegerii mecanismelor
Experiment pe broască.Rolul rădăcinilor nervilor rahidieni. Determinarea întârzierii sinaptice. Legile lui Pfluger.
fiziologice se vor utiliza: explicaţia,
Experiment pe broască.
execuţia, observaţia, analiza şi deducţia
logică.
Proprietăţile muşchiului striat. Contracţia simplă şi compusă a muşchiului striat. Proprietăţile muşchiului neted.
Prezentarea mecanismului contracţiei
Contracţia simplă şi compusă a muşchiului neted. Experiment pe broască
musculare prin explicaţii teoretice şi
execuţii practice
Recunoaşterea unor componenţi anorganici şi organici ai salivei. Determinarea activităţii amilazei salivare direct
Executarea reacţiilor chimice de
prin reacţii chimice.
identificare a produşilor de degradare
Digestia celulozei. Evidenţierea digestiei proteinelor în cheag.
enzimatică.
Determinarea compoziţiei sucului gastric (mucină, acid clorhidric, pepsină).Evidenţierea unor componenţi biliari:
Executarea determinărilor chimice de
mucină, protide, săruri biliare, pigmenţi biliari. Demonstrarea acţiunii emulsionante a bilei.
identificare cantitativă şi calitativă a
componenţilor secreţiilor biologice.
Studiul sucului pancreatic şi al bilei (program interactiv).
Evaluarea funcţiilor şi mecanismelor
Mecanismul secreţiei biliare şi a sucului pancreatic (program interactiv şi demonstraţie video).
fiziologice prin programe interactive
Cardiografia directă la broască. Ligaturile lui Stannius Demonstrarea legii ,,tot sau nimic” a cordului de broască.
Executarea şi demonstrarea practică a
Experimente pe broască.
automatismului inimii.
Electrocardiografia la animalele de laborator şi de fermă. Exemplificare practică cu electrocardiograful DELTA 1
Executarea ecg la câine
PLUS pe câine.
Presiunea arterială. Măsurarea presiunii arteriale prin metoda ascultatorie Korotkov. Metoda cu sfigmomanometru
Măsurarea tensiunii arteriale cu
şi stetoscop.
tensiometru.
Observarea directă la microscop a caracteristicilor microcirculaţiei. Experiment pe broască
Aanaliza caracteristicilor microcirculaţiei
Semestrul 4
Demonstrarea rolului diafragmei, vidului pleural şi elasticităţii pulmonilor. Înregistrarea mişcărilor respiratorii la
Analiza şi măsurarea capacităţilor
animale: (program interactiv şi demonstraţie video).
pulmonare.
Metoda de numărare directă a hematiilor, cu hemocitometru la microscop. Dozarea hemoglobinei prin metoda Executarea determinărilor şi dozărilor
colorimetrică Gowers-Sahli. Determinarea rezistenţei globulare a hematiilor: metoda directă în eprubete de hemoliză. chimice.
Determinarea vitezei de sedimentare a hematiilor: metoda Westergreen. Determinarea hematocritului: metoda
Idem
Wintrope. Determinarea constantelor eritrocitare prn formule de calcul.
Metoda de numărare directă a leucocitelor cu hemocitometru la microscop. Formula leucocitară. Examinarea de Idem
frotiuri de sânge colorate May Grünwald-Giemsa direct la microscop.
Hemostaza primară. Timpul de sângerare: metoda directă prin amprentare pe hârtie de filtru. Determinarea timpului Idem
Howell al plasmei deplachetate: metoda directă prin cronometrare. Retracţia chegului: metoda directă cu eprubete
gradate şi citire la 24 ore.
Hemostaza definitivă. Timpul de coagulare: metoda directă în picătură pe lamă. Timpul de protrombină (timpul
Idem
Quick): metoda directă cu tromboplastină calcică.
Surse natural şi acţiuni fiziologice ale vitaminelor liposolubile şi hidrosolubile (demonstraţie video).
Observaţia şi analiza caracteristicilor
vitaminelor.
Metabolismul energetic (demonstraţie video)
Observaţia şi analiza caracteristicilor
metabolismului

Observaţii

Mecanismele formării urinei (program interactiv şi demonstraţie video). Analiza sedimentului urinar (demonstraţie
microscopică).
Evidenţierea glucidelor din urină (reacţia Fehling). Determinarea semicantitativă a proteinelor din urină prin
(metoda Esbach). Evidenţierea acizilor biliari şi pigmenţilor biliari în urină. Identificarea hemoglobinei în urină.
Determinarea viabilităţii spermatozoitilor (demonstraţie microscopică). Determinarea fazelor ciclului estral la
rozătoare prin examen citovaginal (testul Allen-Doisy la şoricioaică).
Ejecţia laptelui: evidenţierea rolului sfincterului mamelonar. Demonstraţie video.

Observaţia şi analiza caracteristicilor
urinei
Executarea determinărilor şi dozărilor
chimice.
Executarea determinărilor practice.
Analiza frotiului vaginal.
Observaţia şi analiza caracteristicilor
ejecţiei laptelui.
Executarea determinărilor practice.
Observaţia şi analiza comportamentului.

Acuitatea tactilă. Acomodarea luminoasă. Vederea stereoscopică. (demonstraţie practică).
Comportamentul animalelor domestice (demonstraţie video).
Bibliografie obligatorie

Constantin Nicolae – Experimente de fiziologie medicală veterinară. Editura Fundaţiei ,,România de Mâine”, Bucureşti, 1999

Dinu Cristina – Lucrări practice de fiziologie, Editura Fundaţiei ,,România de Mâine”, Bucureşti, 2006.

Dojană, N.- Lucrări practice de fiziologie animală, Editura Printech, Bucureşti, 2003

Dojană, N. – Compendiu de fiziologie a animalelor domestice, Editura Printech, Bucureşti, 2004.
Bibliografie facultativă

Constantin, N., Dojană N., Cotor G. – Tratat de Medicină Veterinară, vol. 1, Ed. Tehnică, Bucureşti, 2001, pg. 25-510.

Cunningham, I. – Veterinary Physiology Ed. Saunders, Phyladelphia, 1992.

Dojană, N. – Fiziologia animalelor domestice, Editura Printech, Bucureşti, 2000.

Dojană, N. – Fiziologia animalelor de fermă, Editura Printech, Bucureşti, 2006.

Reece, W. O. – Physiology of domestic animals. 2nd Edition, Williams & Wilkins Ed., S.U.A., 1996.

Ruckebush Z., Phaneuf L.P., Dunlop, R. – Physiology of small and large animals. BC Decker, Philadelphia, Hamilton, 1991.

9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice, asociaţiilor profesionale şi angajatori
reprezentativi din domeniul aferent programului

Discutarea conţinutului cursului şi a cerinţelor lui practice, cu reprezentanţii Colegiului Medicilor Veterinari din România, precum şi cu
reprezentanţi din clinici pariculare şi de stat.
10. Evaluare
Tip activitate

10.1 Criterii de evaluare

10.2 Metode de evaluare

10.3
Pondere din
nota finală

Semestrul 3
10.4 Curs
Verificarea finală
Examen oral
70%
10.5
Susţinerea testelor şi probelor practice de verificare a cunoştinţelor
Se înregistrează rezultatele obţinute la probele practice
30%
Seminar/laborator
stabilite pe parcursul semestrului.
de laborator.
10.6 Standard minim de performanţă

Pentru promovarea examenului (nota 5): abordarea teoretică a tuturor subiectelor de pe biletul de examen şi promovarea cel puţin a jumătate din numărul total al
probelor practice de verificare a cunoştinţelor stabilite pe parcursul semestrului.
Semestrul 4
Tip activitate
10.1 Criterii de evaluare
10.2 Metode de evaluare
10.3 Pondere din
nota finală
10.4 Curs
Verificareafinală
Examen oral
70%
10.5
Susţinerea testelor şi probelor practice de verificare a cunoştinţelor
Se înregistrează rezultatele obţinute la probele practice
30%
Seminar/laborator
stabilite pe parcursul semestrului.
de laborator.
10.6 Standard minim de performanţă

Pentru promovarea examenului (nota 5): abordarea teoretică a tuturor subiectelor de pe biletul de examen şi promovarea cel puţin a jumătate din numărul total al
probelor practice de verificare a cunoştinţelor stabilite pe parcursul semestrului.
Semnătura titularului de curs,
Şef lucr.dr. Dinu Cristina

Semnătura titularului de seminar,
Şef lucr.dr. Dinu Cristina

FIŞA DISCIPLINEI
10. Date despre program
1.1.Instituţia de învăţământ superior
1.2.Facultatea
1.3.Departamentul
1.4.Domeniul de studii
1.5.Ciclul de studii
1.6.Programul de studii/Calificarea

Universitatea SPIRU HARET Bucuresti
MEDICINĂ VETERINARĂ
Medicină veterinară
Medicină veterinară
I (Studii universitare de licenţă)
Medină veterinară/Doctor medic veterinar

2.Date despre disciplină
2.1.Denumirea disciplinei
2.2. Codul disciplinei
2.3. Titularul activităţilor de curs
2.4.Titularul activităţilor de laborator
2.5. Anul de studiu

II

MICROBIOLOGIE
MV 2/3/14 şi MV2/4/14
Prof. univ. dr. Turcu Dănuţ Microbiologie 2 (MV2/3/18)
Şef lucr dr Călin Victor Microbiologie 1 (MV2/4/18)
Şef lucr dr Călin Victor
2.6.Semestrul
3
2.7. Tipul de evaluare
4

3.Timpul total estimat (ore pe semestru al activităţilor didactice)
3.1 Număr de ore pe săptămână
4
3.4 Total ore din planul de învăţământ
112

din care: 3.2 curs
din care: 3.5 curs

2
56

E
oral
E oral

2.8.Regimul
disciplinei

3.3 seminar/laborator
3.6 laborator

Ob
Ob

2
56

Distribuţia fondului de timp
Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren
Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri
Tutoriat
Examinări
Alte activităţi
3.7 Total ore studiu individual
113
3.9 Total ore pe semestre
225
3.10 Număr de credite
9 (5 +4)
4. Precondiţii (acolo unde este cazul)
4.1 de curriculum
4.2 de competenţe

5. Condiţii ( acolo unde este cazul)
5.1. de desfăşurare a cursului
5.2. de desfăşurare a
seminarului/laboratorului




ore
30
30
30
5
8
10

Nu este cazul
Prelevarea de probe pentru examenul bacteriologic şi virusologic. Executarea tehnicilor bacteriologice şi virusologice
uzuale de laborator. Conduita diagnosticului microbiologic de laborator. Criterii de identificare a bacteriilor şi virusurilor
patogene pentru animale.


Prelegerile se desfăşoară în săli dotate cu echipament de videoproiecţie şi proiecţie diapozitive. Număr de locuri = 50.
Videoproiector. Laptop. Retroproiector pentru diapozitive. Tablă. Cretă/marker. Conectare la internet.
 Lucrările practice se desfăşoară în laborator specializat de microbiologie care asigură fiecărui student acces la
efectuarea practică a lucrării. Număr de locuri = 14. Culturi microbiene. Baterii de colorare prin metodele Gram, Ziehl
Nielson, Casares Gill. Incubator reglat la 37oC. Incubator reglat la 25oC. Microscop cu putere de mărire x 1000.
Microscop ranversat. Incubator cu CO2. Substanţe chimice pentru preparare tampoane. Apă distilată. Medii de cultură
obişnuite şi selective.

Competenţe
transversale

Competenţe
profesionale

6. Competenţele specifice acumulate
Cognitive – Însuşirea cunoştinţelor privind structura şi funcţiile bacteriilor şi a noţiunilor de ecologie bacteriană normală şi patologică. Cunoaşterea
elementelor de genetică bacteriană şi a mecanismelor prin care se pot produce variaţii genotipice şi fenotipice. Înţelegerea modului de creştere, dezvoltare
şi multiplicare a bacteriilor patogene pentru animale. Însuşirea cunoştinţelor privind structura şi funcţiile virusurilor şi a noţiunilor de ecologie virală normală
şi patologică. Cunoaşterea elementelor de genetică virală şi a mecanismelor prin care se pot produce variaţii genotipice şi fenotipice. Înţelegerea modului
de creştere dezvoltare şi multiplicare a virusurilor patogene pentru animale.
Abilităţi – Aplică cunoştinţele acumulate pentru efectuarea principalelor tehnici de diagnostic bacteriologic şi virusologic. Utilizează în mod curent
echipamentele de laborator necesare pentru efectuarea diagnosticului paraclinic microbiologic. Citeşte şi interpretează rezultatul reacţiilor imunologice
efectuate pentru identificare.
Competenţe de rol - Executarea responsabilă a lucrărilor practice de microbiologie în condiţii de autonomie restrânsă şi familiarizarea cu activităţi specifice
ale muncii în echipă.
Competenţe de dezvoltare personală şi profesională: Conştientizarea nevoii de formare continuă. Utilizarea eficientă a resurselor şi tehnicilor de învăţare
pentru dezvoltarea personală profesională continuă. Cunoaşterea oportunităţii utilizării tehnicilor paraclinice microbiologice. Formarea şi utilizarea limbajului
microbiologic. Formarea gândirii biologice şi medicale privind etiologia şi mecanismele patogenetice ale bolilor bacteriene, virale şi micotice la animale.

7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate)
7.1 Obiectivul general al disciplinei
Se însuşesc cunoştinţe privind structura microbilor patogeni la animalele domestice. Se cunosc mecanismele
patogenetice, denumirea bolilor pe care le produc la animale şi identificarea zoonozelor. Modul de recoltare a
probelor pentru analize de laborator şi conduita de urmat.
Se studiază mecanismele patogenetice a dezvoltării bolilor cu etiologie microbiană la animale. Se cunoaşte
etiologia şi mecanismele patogenetice ale bolilor virale şi prionice la animale
7.2 Obiectivele specifice

Însuşirea cunoştinţelor privind structura şi funcţiile bacteriilor şi a noţiunilor de ecologie bacteriană
normală şi patologică;

Cunoaşterea elementelor de genetică bacteriană şi a mecanismelor prin care se pot produce
variaţii genotipice şi fenotipice;

Noţiuni de infectologie generală, taxonomie, criterii taxonomice şi nomenclatura bacteriilor;

Caractere prin care se identifică bacteriile;

Mecanisme de patogenitate la bacterii;

Noţiuni generale de imunoprofilaxie şi imunoterapie a bolilor produse de bacterii;

Caracterizarea principalelor grupe de bacterii patogene pentru animale;

Morfologia şi structura micromiceţilor implicaţi în patologia animală;

Morfologia şi infrastructura virusurilor patogene pentru animale;

Principii privind taxonomia şi criteriile taxonomice care stau la baza clasificării virusurilor patogene
pentru animale;

Posibilităţi de replicare a virusurilor prin inoculare la animale sensibile, culturi de celule şi ou de
găină embrionat;

Mecanisme patogenetice prin care agenţii virali şi subvirali produc boli la animale;

Efectele pe care le induc virusurile prin replicarea lor în celula gazdă şi organism;

Mijloace de apărare naturală a organismului;

Imunoprofilaxia şi combaterea bolilor virale la animale;

Bateriofagii;

Prionii şi mecanismul patogenetic al bolilor produse de prioni la animale;

Descrierea şi caracterizarea principalelor familii de virusuri care produc boli la animale.
8. Conţinuturi
8.1. Curs
Semestrul 3
Microbiologie 1 – Bacteriologie

Metode de predare

Observaţii

Formele biologice de existenţă a bacteriilor în natură: celula vegetativă şi sporul. Constantele morfologice ale
celulei bacteriene: formă, dimensiuni, mod de grupare, volum, suprafaţă, greutate, densitate.
Infrastructura celulei bacteriene: membrana citoplasmatică, peretele, glicocalixul, capsula, citoplasma,
ribozomii, incluziile nutritive, vacuolele, materialul nuclear, plasmidele, cilii şi fimbriile. Fiziologia bacteriană:
metabolismul, respiraţia, creşterea şi mecanismele de reproducere.
Sporul bacterian: morfologie, infrastructură, mecanismele sporogenezei şi ale germinării sporului. Genetică
bacteriană: genomul, plasmonul. Mecanismele prin care se pot produce variaţii fenotipice: inducţia, represia şi
inhibarea sintezei de enzime.
Mecanismele prin care se pot produce variaţii genotipice: mutaţii şi recombinări genetice; transformarea;
conjugarea; recombinarea de înaltă frecvenţă şi transducţia. Principiile amplificării genice (Reacţia de
polimerizare în lanţ – PCR).
Ecologia bacteriană: prezenţa şi rolul bacteriilor în diferite ecosisteme ale biosferei. Relaţiile ecologice dintre
bacterii. Relaţiile ecologice dintre bacterii şi macroorganismele regnului animal.
Clasificarea bacteriilor. Noţiuni de infectologie generală.
Caracterele pe baza cărora se identifică principalele genuri şi specii bacteriene cu implicaţii în patologia
veterinară şi controlul alimentelor de origine animală. Mecanismele patogenităţii bacteriilor. Infecţiile pe care le
produc la animale şi om. Biopreparate utilizate în diagnosticul bacteriologic şi alergic, în imunoprofilaxia şi
imunoterapia bolilor produse de bacterii.
Genurile: Staphylococcus, Streptococcus, Listeria, Erysipelothrix, Corynebacterium, Actynomyces, Nocardia şi
Mycobacterium.
Genurile: Bacillus, Clostridium, Escherichia, Salmonella, Klebsiella, Yersinia, Pasteurella, Manheimia
Genurile: Pseudomonas, Haemophylus, Moraxella, Brucella, Bordetella, Vibrio, Campylobacter,
Fusobacterium, Brachyspira, Leptospira, Micoplasma şi Ricketsia.
Caracterele generale ale fungilor: morfologia şi infrastructura celulei fungice, fiziologie şi modalităţi de
reproducere. Ecologia fungilor şi efectele lor biologice utile şi nocive în raport cu interesele omului. Genuri şi
specii care produc micoze şi micotoxicoze la animale: Trycophiton, Microsporum, Aspergillus, Penicillium,
Candida, Stachybotris, Fusarium şi Saprolegnia. Alge patogene: Genul Prototheca
SEMESTRUL 4
Formele de existenţă a virusurilor în natură: virionul, virusul vegetativ şi provirusul (virusul integrat). Morfologia şi
infrastructura virionului: genomul viral al ribovirusurilor şi deoxiribovirusurilor. Capsida: helicală, icosaedrală şi
complexă. Învelişul extern (anvelopa, pericapsida, peplosul). Virusuri cu infrastructură complexă. Enzime
prezente în particula virală.
Reproducerea virusurilor de către celula gazdă: modalităţi de penetrare în celulă a virusului. Substituirea
materialului genetic al celulei cu cel al virusului. Strategii de replicare. Biosinteza, morfogeneza şi eliberarea noilor
virioni din celulă.
Particularităţi ale unor virusuri: orfane, temperate, defective, helper şi mixajul fenotipic. Interferenţa virală.
Efectele virusurilor asupra celulei gazdă: efectul citopatic, litic, incluziogen, fuziunea celulară, producerea
aberaţiilor cromozomale şi oncogeneza virală.
Bacteriofagii. Ciclul productiv al bacteriofagilor. Ciclul reductiv (integrativ) la bacteriofagi şi virusurile
zoopatogene. Entităţi infravirale: prionii. Ipoteze şi teorii privind natura şi originea prionilor.
Familia Parvoviridae: virusul bolii aleutine la nurci, virusul parvovirozei canine, virusul bolii lui Derzsy,
parvovirusurile adeno-asociate. Familia Circoviridae: virusul anemiei puilor. Familia Papovaviridae: virusurile
papilomatozelor şi virusul poliomei;
Familia Adenoviridae: virusul hepatitei infecţioase a câinilor-encefalitei vulpilor, agentul pneumoenteritei viţeilor,
adenovirusurile aviare; Familia Herpesviridae: virusul herpes simplex, virusul bolii lui Aujeszky, virusul
rinopneumoniei ecvine-avortului viral al iepelor, virusul laringotraheitei infecţioase aviare, virusul bolii lui Marek,
virusul febrei catarale maligne; Familia Iridoviridae: virusul pestei porcine africane;
Familia Poxviridae: virusurile variolelor, virusul mixomatozei iepurelui, virusul ectimei contagioase; Familia
Picornaviridae: enterovirusurile citopatogene, virusul bolii veziculoase, agentul sindromului SMEDI, virusul bolii
de Teschen-Talfan, virusul encefalomielitei infecţioase aviare, virusul hepatitei virotice a bobocilor de raţă, virusul
febrei aftoase; Familia Caliciviridae: virusul exantemului vezicular al porcului, virusul bolii hemoragice a iepurelui.
Familia Togaviridae: virusurile encefalomielitelor ecvine americane, virusul louping-ill. Familia Flaviviridae: virusul
pestei porcine, virusul bolii mucoaselor -diareii virale a bovinelor, virusul arteritei ecvine. Familia Othomyxoviridae:
virusurile influenţelor, virusul pestei aviare clasice; Familia Paramyxoviridae: virusul pseudopestei aviare, virusul
pestei bovine, virusul jigodiei (bolii lui Caree).
Familia Rhabdoviridae: virusul turbării. Familia Coronaviridae: virusul gastroenteritei transmisibile a porcului,
virusul gastroenteritei virale enzootice (de tip II) a porcului, virusul bronşitei infecţioase aviare. Familia Reoviridae:
rotavirusurile Familia Birnaviridae: virusul bursitei infecţioase aviare, virusul bolii de Borna
Familia Retroviridae: virusul leucozei enzootice bovine, virusul leucozelor aviare, virusul sarcomului lui Rous,
virusul imunodeficienţelor, virusul anemiei infecţioase ecvine, virusul Visna-Maedi, virusul artritei encefalitei
caprine. Familiile Astroviridae şi Bunyaviridae. Agentul scrapiei şi encefalitelor spongiforme

Prezentarea se va realiza cu ajutorul
mijloacelor multimedia (computer,
videoproiector), retroproiector pentru
diapozitive şi expunere liberă

11/2 ore

Idem

3 ore

Idem

2 ore

Idem

1 1/2 ore

Idem

2 ore

Idem

2 ore

Idem

3 ore

Idem

3 ore

Idem

3 ore

Idem

4 ore

Idem

4 ore

Idem

3 ore

Idem

2 ore

Idem

3 ore

Idem

2 ore

Idem

4 ore

Idem

4 ore

Idem

3 ½ ore

Idem

4 ore

Idem

4 ore

Idem

4

ore

A.BIBLIOGRAFIE OBLIGATORIE/MINIMALĂ
1. Turcu D., Bateriologie generală, Editura Fundaţiei România de Mâine, 2007;
2. Turcu D., Noţiuni de bacteriologie, Editura Brumar, Timişoara, 1999, p.11-174.
3. Turcu D., Note de curs - Virusologie veterinară, 2008-2009.
B. BIBLIOGRAFIE FACULTATIVĂ
1. Guguianu Eleonora, Bacteriologie generală, Editura Venus, Iaşi, 200, 248 p.
2. Răducănescu H., Bica Popii Valeria, Bacteriologie veterinară. Editura Ceres, 1986, 402 p.
3. Cajal N., Tratat de virusologie medicală, Editura medicală, Bucureşti, 1990.
4. Vasiu C., Viroze şi boli prionice la animale, Editura Nereamia Napocae, 2003, 538 p.
C. BIBLIOGRAFIE SUPLIMENTARĂ
1. Turcu D., Microscopia electronică în diagnosticul virozelor la animale, Editura Elisavaros, 2002, 133 p.
2. Ştirbu C, Turcu D, Elemente de virusologie, Editura Brumar, Timişoara, 2000, p. 6-130
3. Răpuntean G., Răpuntean S., Bacteriologie specială veterinară, Cluj-Napoca, 1999, 304 p.

8.3. Laborator
Microbiologie 1 – Bacteriologie
Principii generale privind prelevarea, expedierea şi recepţia în laborator a probelor destinate examenului
bacteriologic. Tehnica executării frotiului pentru examen bacterioscopic direct. Coloraţia Gram. Executare frotiu.
Colorare prin metoda Gram. Examinare şi interpretare rezultate.
Conduita examenului microscopic direct din probe prelevate de la animalul în viaţă sau prin examen necropsic.
Genurile: Staphylococcus şi Streptococcus.

Coloraţia Gram. Executare frotiu.
Colorare prin metoda Gram.
Examinare şi interpretare rezultate.

2 ore

2 ore

Executare frotiu. Colorare prin metoda Gram. Examinare şi interpretare rezultate.
Tehnici de însămânţare şi izolare a bacteriilor în culturi pure.
Genurile: Erysipelothrix şi Listeria

2 ore

Executare frotiu. Colorare prin metoda Gram. Examinare şi interpretare rezultate.
Tehnici de colorare a sporului şi a capsulei.
Genurile: Clostridium şi Klebsiella.

2 ore

Executare frotiu. Colorare prin metoda Gram. Colorarea capsulei prin metoda Giemsa şi prin metoda cu Albastru
de metilen. Examinare şi interpretare rezultate.
Tehnici de colorare a cililor.
Genurile: Salmonella şi Bordetella

2 ore

Executare frotiu. Colorare prin metoda Gram. Colorarea cililor prin metoda Casares Gill. Examinare şi interpretare
rezultate.
Tehnici de colorare a cililor.
Genurile: Salmonella şi Bordetella

2 ore

Executare frotiu. Colorare prin metoda Gram. Colorarea cililor prin metoda Casares Gill. Examinare şi interpretare
rezultate.
Tehnica examinării în câmp întunecat. Coloraţia argentică Fontana-Tribondeau.
Genurile: Leptospira, Brachyspira şi Campylobacter

2 ore

Executare preparat nativ între lamă şi lamelă. Examinare la microscop cu câmp întunecat. Executare frotiu.
Colorare prin metoda Fontana Tribondeau. Examinare şi interpretare rezultate.
Teste biochimice utilizate curent în laboratorul de bacteriologie.
Utilizarea mediilor politrope (multitest) pentru identificarea bacteriilor. Utilizarea galeriilor multitest tip API pentru
identificarea bacteriilor. Prezentare galerie API inoculată. Examinare şi interpretare rezultate.

2 ore

Metode imunologice pentru detectare de antigene bacteriene. Reacţia de aglutinare rapidă pe lamă cu ser şi cu
sânge integral. Testul de imunodifuziune dublă în gel de agar.
2 ore
Executare reacţie de aglutinare rapidă pe lamă. Executare reacţia de dublă imunodifuziune în gel de agar.
Examinare şi interpretare rezultate.
Tehnici pentru determinarea sensibilităţii bacteriilor la antibiotice şi chimioterapice. Antibiograma.
Tehnici pentru determinarea sensibilităţii bacteriilor la antiseptice şi dezinfectante. Determinarea indicelui de
fenol.

2 ore

Executare antibiogramă la o tulpină de Staphylococcus aureus. Examinare şi interpretare rezultate.
Tehnici de determinare cantitativă a toxinelor microbiene dintr-un produs biologic/cultură bacteriană.
Examenul patogenităţii pe animale de laborator.

2 ore

Executare inoculare toxină bacteriană pe cale intraperitoneală la şoricei SPF în greutate de 20-22g din linia NMRI.
Examinare clinică şi interpretare rezultate.
Tehnici de evaluare cantitativă a bacteriilor. Determinarea concentraţiei de germeni vii dintr-un produs biologic.
Executare tehnicii pentru determinarea numărului total de germeni vii (NTG) dint-o cultură de Streptococcus sp.
Examinare şi interpretare rezultate.
Elemente de tehnică micologică: examenul microscopic direct, mediile de cultură pentru miceţi, izolare şi criterii
de identificare.
Genurile: Trycophiton, Microsposrum, Candida, Aspergillus şi Fusarium.
Prezentarea aspectului macroscopic al culturilor pe mediu Sabouroud în tuburi şi plăci Petri. Executare reacţie
sulfatare Giemsa. Examinare şi interpretare rezultate.
Colocviu: Executarea unei tehnici de laborator, citire şi interpretare rezultate
Microbiologie 2 – Virusologie
Dotarea laboratorului de virusologie. Sterilizarea şi decontaminarea. Circuitul materialelor patologice în incinta
laboratorului de microbiologie. Măsuri de protecţia muncii şi a mediului. Prezentarea aparaturii. Prezentarea
circuitulului materialelor patologice în laborator.
Principii generale privind prelevarea şi aseptizarea probelor recoltate de la animale. Mediu de transport.
Transportul şi recepţia în laborator a probelor destinate examenului virusologic. Modul de lucru la incinta de
securitate biologică. Prepararea mediilor de cultură pentru culturile de celule.
Pregătirea trusei pentru recoltare probe de la animale vii şi cadavre. Preparare mediu de transport. Primirea şi
înregistrarea probelor în laborator.
Tehnici de izolare a virusurilor din probe provenite de la animale. Replicarea prin inoculare la animale sensibile.
Medii de cultură. Linii celulare. Tehnica preparării culturilor de celule primare de organ. Preparare culturi celulare
primare renale. Examinare culturi celulare şi interpretare rezultate.
Însămânţarea materialului viral în cultura de celule primare, incubarea şi controlul periodic al monostratului. Tipuri
de efect citopatic. Fixarea şi colorarea culturilor celulare infectate cu virusuri. Examinarea la microscopul
ranversat a culturilor de celule infectate cu virusuri în stare nativă. Fixarea şi colorarea culturilor de celule infectate
cu virusuri. Examinare şi interpretare rezultate.
Replicarea virusurilor pe culturi celulare şi metode de evidenţiere calitativă şi cantitativă a virusului în cultura de
celule: citirea efectului citopatic, formarea plajelor. Testul de hemaglutinare şi inhibare a hemaglutinării (HA-IHA).
Examinarea la microscopul ranversat a culturilor de celule infectate cu virusuri sinciţiale. Executarea testului de
HA-IHA pentru detectare de antigen viral. Examinare şi interpretare rezultate.
Tehnica cultivării virusurilor în ouă de găină embrionate convenţionale sau SPF (Specific Pathogen Free). Testul
de hemadsorbţie. Examinarea oului embrionat de găină infectat cu virus. Executarea testului de hemadsorbţie.
Examinare şi interpretare rezultate.
Tehnici de imunofluorescenţă: directă (IFD) şi indirectă (IFI) utilizate pentru detectarea de antigene virale din
probe recoltate de la animale şi din culturi celulare sau de organ. Fixarea şi colorarea cu anticorpi marcaţi a
culturilor de celule infectate cu virusuri. Examinare la microscopul de fluorescenţă şi interpretare rezultate.
Tehnici de imunoprecipitare utilizate pentru detectarea de antigene virale. Testul de dublă imunodifiziune în gel
de agar (ID) şi testul de contraimunoelectroforeză (CIEF). Executarea testului de dublă imunodifiziune în gel de
agar (ID) pentru detectarea de Rotavirus bovin. Examinare şi interpretare rezultate.
Tehnici imunoenzimatice pentru detectarea de antigene virale. Testul ELISA varianta sandwich. Executarea
testului imunoenzimatic pentru detectarea de antigen Rota în probe de fecale de la viţei/purcei. Examinare şi
interpretare rezultate.
Tehnici de microscopie electronică şi imunoelectronomicroscopie pentru evidenţierea virusurilor direct din probe
prelevate de la animale sau/şi după multiplicarea acestora pe un substrat celular.

2 ore

2 ore

2 ore
2 ore

2 ore

2 ore

2 ore

2 ore

2 ore
2 ore
2 ore
2 ore

2 ore
Diapozitive cu imagini de virusuri care se pot identifica prin microscopie electronică şi imunoelectronomicroscopie. Examinare diapozitive şi interpretare rezultate.
Tehnici de evaluare cantitativă a virusurilor/antigenelor virale direct din probe provenite de la animale sau după
multiplicare pe un substrat celular sau/şi pe animale sensibile. Testele de seroneutralizare şi virusneutralizare.
Executarea testului de seroneutralizare cu virusul bursitei infecţioase aviare pe ouă embrionate de găină.
Examinare şi interpretare rezultate.
Tehnici de concentrare şi purificare a virusurilor. Precipitarea cu sulfat de amoniu, centrifugarea diferenţială şi
dializa contra tampon fosfat a concentratului obţinut. Interpretare rezultate.
Determinarea patogenităţii virusurilor pe animale ţintă sau/şi de laborator. Inocularea de suspensie virală la
animale de laborator sensibile. Examinare clinică, prelevare de probe, examinare şi interpretare rezultate.
Colocviu: Executarea unei tehnici de laborator, citire şi interpretare rezultate

2 ore
2 ore
2 ore
2 ore

A. BIBLIOGRAFIE OBLIGATORIE MINIMALĂ
1. Turcu D., Bacteriologie. Lucrări aplicative, Editura Fundaţiei România de Mâine, 2004
2. Turcu D., Virusologie Îndrumător de lucrări practice, Editura Fundaţiei România de Mâine, 2004.
B. BIBLIOGRAFIE FACULTATIVĂ
1. Răducănescu H., Bica Popii Valeria, Bacteriologie veterinară. Editura Ceres, 1986, 402 p.
C. BIBLIOGRAFIE SUPLIMENTARĂ
1. Turcu D., Microscopia electronică în diagnosticul virozelor la animale, Editura Elisavaros, 2002, 133 p.
2. Răpuntean G., Răpuntean S., Bacteriologie specială veterinară, Cluj-Napoca, 1999, 304 p.

9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice, asociaţiilor profesionale şi angajatori
reprezentativi din domeniul aferent programului

Discutarea conţinutului disciplinei cu reprezentanţi ai mediului de afaceri, şefi de laboratoare de microbiologie din cadrul Direcţiilor Sanitare
Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor (DSVSA), Institutul de Diagnostic şi Sănătate Animală (IDSA) şi Institutul pentru Controlul
Medicamentelor şi produselor Biologice de uz Veterinar (ICBMV).
10. Evaluare
Tip activitate
10.1 Criterii de evaluare
10.2 Metode de evaluare
10.3 Pondere din nota finală
10.4 Curs
Verificare finală
Examen oral cu 3 subiecte
80%
10.5 Seminar/laborator
Promovarea probei practice
20%
TOTAL
100%
10.6 Standard minim de performanţă

Pentru promovarea examenului (nota 5): promovarea probei practice (criteriu obligatoriu), acumularea la examenul oral a minimum 5 puncte

Semnătura titularului de curs,

Semnătura titularului de seminar,

Prof. univ. dr. Turcu Dănuţ
Şef lucr dr Călin Victor

Şef lucr dr. Călin Victor

FIŞA DISCIPLINEI
11. Date despre program
1.1.Instituţia de învăţământ superior
1.2.Facultatea
1.3.Departamentul
1.4.Domeniul de studii
1.5.Ciclul de studii
1.6.Programul de studii/Calificarea
2.Date despre disciplină
2.1.Denumirea disciplinei
2.2. Codul disciplinei
2.3. Titularul activităţilor de curs
2.4.Titularul activităţilor de seminar
2.5. Anul de studiu

Universitatea Spiru Haret
Medicină Veterinară
Medicină Veterinară
Medicină Veterinară
Licenţă
Medicină Veterinară

II

Creşterea animalelor
Mv/2/3/15
Conf. univ. dr. Monica Pârvu
Conf. univ. dr. Monica Pârvu
2.6.Semestrul
3

2.7.Tipul de evaluare

3.Timpul total estimat (ore pe semestru al activităţilor didactice)
3.1 Număr de ore pe săptămână
3
din care: 3.2 curs
3.4 Total ore din planul de învăţământ
42
din care: 3.5 curs
Distribuţia fondului de timp
Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren
Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii
Tutoriat
Examinări
Alte activităţi ………
3.8 Total ore studiu individual
83
3.9 Total ore pe semestru
125
3.10 Număr de credite
5

ES
scris

2
28

2.8.Regimul disciplinei

3.3 seminar/laborator
3.6 seminar/laborator

O

1
14
ore
23
22
14
1
1
22

4. Precondiţii (acolo unde este cazul)
4.1 de curriculum
4.2 de competenţe




5. Condiţii ( acolo unde este cazul)
5.1. de desfăşurare a cursului
5.2. de desfăşurare a
seminarului/laboratorului

Utilizarea metodelor statistice




Prelegerile se desfăşoară în săli cu echipament de predare multimedia.
Lucrările practice se desfăşoară în săli cu echipament de predare multimedia

Competenţe
transversale

Competenţe
profesionale

6. Competenţele specifice acumulate





Cunoaşterea şi înţelegerea tehnicii de apreciere a exteriorului la animale;
Cunoaşterea şi înţelegerea metodologiei de estimare a valorii de ameliorare
Utilizarea cunoştinţelor dobândite în vederea alcătuirii pedigree-ului;
Aplicarea principiilor de bază în creşterea tineretului




Executarea responsabilă a tehnicii de apreciere a exteriorului la animale;
Înţelegerea rolului creşterii animalelor şi corelarea cu întreţinerea acestora, igiena animalelor, manifestarea potenţialului productiv în
contextul menţinerii stării de sănătate, generând activitatea în echipă.
Conştientizarea necesităţii de formare continuă;
Utilizarea eficientă a tehnicilor de învăţare pentru dezvoltarea personală şi profesională




7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate)
7.1 Obiectivul general al disciplinei

Dezvoltarea deprinderilor de ameliorare a animalelor de rentă
7.2 Obiectivele specifice
Însuşirea metodelor de apreciere a exteriorului la animalele de rentă
Organizarea selecţiei ca factor al ameliorării
Însuşirea principiilor de bază în creştere a tineretului
8. Conţinuturi
8.1 Curs
Noţiunea de specie

Metode de predare
Prelegeri bazate pe utilizarea de
suport power-point şi pe acces la
resurse multimedia.

Observaţii
Suportul de curs este distribuit
studenţilor pe cale electronică la
debutul activităţii
4 ore
6 ore
4 ore
8 ore
6 ore

Noţiunea de rasă
Prelegerea şi interacţiunea
Însuşirile morfologice ale animalelor de rentă
idem
Factorii care influenţează producţiile animaliere
idem
Ameliorarea în creşterea animalelor de rentă
idem
Bibliografie obligatorie

Pârvu Monica şi Adriana Amfim - Creşterea şi sănătatea animalelor (curs) – Editura Fundaţiei România de Mâine, Bucureşti, 2008
Bibliografie facultativă

Morar R., Dana Liana Pusta – Zootehnie generală, Ed Todesco, Cluj Napoca, 2001
8.2 Seminar/laborator
Examenul analitic al exteriorului animalelor de rentă

Metode de predare
Prezentarea şi interacţiunea

Observaţii
Se recomandă studenţilor parcurgerea
prealabilă a suportului pentru a putea
interacţiona în timpul prezentării
4 ore
2 ore
4 ore
4 ore

Examenul de sinteză al animalelor de rentă
Prezentarea şi interacţiunea
Individualizarea animalelor de rentă
Prezentare
Structura populaţiei. Tipurile de pedigree
Explicaţia
Bibliografie

Pârvu Monica şi Adriana Amfim – Îndrumător practic de Creşterea şi sănătatea animalelor – Editura Fundaţiei România de Mâine, Bucureşti,
2006
9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice, asociaţiilor profesionale şi angajatori
reprezentativi din domeniul aferent programului

Conţinutul disciplinei este revizuit anual, în urma discuţiilor cu titularii de disciplină de la celelalte facultăţi de profil din ţară, cu specialiştii în
domeniu (ASAS, ANARZ) şi angajatori din ferme
10. Evaluare
Tip activitate
10.4 Curs
10.5 Seminar/laborator

10.1 Criterii de evaluare
Verificarea cunoştinţelor
Implicarea în discutarea problematicii
specifice aplicaţiei practice

10.6 Standard minim de performanţă
 Stabilirea şi caracterizarea tipurilor morfoproductive la animalele de rentă
 Prezentarea factorilor care condiţionează producţiile animaliere

10.2 Metode de evaluare
Colocviu
Se înregistrează frecvenţa şi soliditatea interacţiunii
la orele de seminar

10.3 Pondere din nota finală
80%
20%

Semnătura titularului de curs,

Semnătura titularului de seminar,

Conf. univ. dr. Monica Parvu

Conf. univ. dr. Monica Parvu

FIŞA DISCIPLINEI
12. Date despre program
1.1.Instituţia de învăţământ superior
1.2.Facultatea
1.3.Departamentul
1.4.Domeniul de studii
1.5.Ciclul de studii
1.6.Programul de studii/Calificarea
2.Date despre disciplină
2.1.Denumirea disciplinei
2.2. Codul disciplinei
2.3. Titularul activităţilor de curs
2.4.Titularul activităţilor de seminar
2.5. Anul de studiu

Universitatea Spiru Haret
Medicină Veterinară
Medicină Veterinară
Medicină Veterinară
I (Licenţă)
Medicină Veterinară

II

Producţii animaliere
Mv/2/4/16; Mv/3/5/16
Conf. univ. dr. Monica Pârvu
Conf. univ. dr. Monica Pârvu
2.6.Semestrul
4

III

2.7. Tipul de evaluare

5

3.Timpul total estimat (ore pe semestru al activităţilor didactice)
3.1 Număr de ore pe săptămână sem. 4
5
din care: 3.2 curs
Sem. 5
5
3.4 Total ore din planul de învăţământ
140
din care: 3.5 curs
Distribuţia fondului de timp
Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren
Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii
Tutoriat
Examinări
Alte activităţi
3.8 Total ore studiu individual
60
3.9 Total ore pe semestru
200
3.10 Număr de credite
8 (4; 4)
4. Precondiţii (acolo unde este cazul)
4.1 de curriculum
4.2 de competenţe
5. Condiţii ( acolo unde este cazul)
5.1. de desfăşurare a cursului
5.2. de desfăşurare a
seminarului/laboratorului




E scris

2.8.Regimul disciplinei

E scris

3
3
84

Ob
Ob

3.3 seminar/laborator
3.6 seminar/laborator

2
2
56
ore
16
14
10
2
2
16

Creşterea animalelor Mv/2/3/19
Identificarea raselor de animale pentru rentă




Prelegerile se desfăşoară în săli cu echipament de predare multimedia.
Lucrările practice se desfăşoară în săli cu echipament de predare multimedia, piese anatomice de dentiţie,
mostre de lână, pene

Competenţe
transversale

Competenţe
profesionale

6. Competenţele specifice acumulate




Precizarea particularităţilor de exterior ale raselor de animale pentru rentă crescute în România
Cunoaşterea principiilor de aprecierea a tipurilor morfoproductive la animalele de rentă
Utilizarea adecvată a metodologiei de întreţinere a animalelor de rentă



Înţelegerea rolului particularităţilor biologice ale raselor de animale pentru fermă şi corelarea cu structura genetică a acestora, sistemele de
întreţinere, asigurarea bunăstării şi a stării de sănătate, astfel încât să rezulte o activitate de echipă
Capacitatea de comunicare cu proprietarii de animale şi cu managerii de ferme
Conştientizarea necesităţii de formare continuă
Obişnuirea cu activitatea în echipă





7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate)
7.1 Obiectivul general al disciplinei

Cunoaşterea principalelor particularităţi biologice ale raselor de rentă crescute în România, pentru a
permite exteriorizarea potenţialului productiv
7.2 Obiectivele specifice

Recunoaşterea raselor de rentă crescute în România pe baza particularităţilor de exterior
8. Conţinuturi

8.1 Curs
Semestrul 4
BOVINE
Particularităţile morfologice şi însuşirile productive ale bubalinelor şi
zebu. Sisteme de creştere a bubalinelor
Particularităţile morfologice şi însuşirile productive ale principalelor
rase de taurine pentru lapte crescute în România.
Sisteme de creştere a taurinelor
OVINE
Particularităţile morfologice şi însuşirile productive ale principalelor
rase de ovine crescute în România
Sisteme de creştere a ovinelor
CAPRINE
Particularităţile morfologice şi însuşirile productive ale principalelor
rase de caprine crescute în România.
Sisteme de creştere a caprinelor
ALBINE
Producţiile apicole. Componenţa familiei de albine.
PEŞTI DE ACVACULTURĂ
Prezentarea principalelor specii şi rase de peşti de importanţă
economică. Creşterea cyprinidelor. Creşterea salmonidelor. Creşterea
sturionilor
Semestrul 5
CABALINE
Sistemul organizatoric de creştere şi ameliorare a cabalinelor.
Sistematica zoologică. Hibrizii genului Equus.

Metode de predare

Observaţii

Prelegeri bazate pe utilizarea de
suport power-point şi pe acces la
resurse multimedia. Interacţiune
idem

3 ore
9 ore

idem

6 ore

idem

9 ore

idem

3 ore

idem

3 ore

idem

3 ore

idem

3 ore

idem

3 ore

Prelegeri bazate pe utilizarea de
suport power-point şi pe acces la
resurse multimedia. Interacţiunea
idem
idem

3 ore

Principalele rase de cabaline crescute în România
Sisteme de creştere a cabalinelor în România
PORCINE
Producţiile obţinute de la porcine. Caracterizarea principalelor rase de
idem
porcine crescute în România
Sisteme de creştere a porcinelor
idem
PĂSĂRILE DE FERMĂ
Caracterizarea principalelor rase de găini crescute în România
idem
Sisteme de creştere a găinilor pentru reproducţie, producţia de ouă şi
idem
producţia de carne
Sisteme de creștere a prepeliţelor
idem
Caracterizarea principalelor rase de raţe crescute în România.
idem
Sisteme de creştere a raţelor
Caracterizarea principalelor rase de gâşte crescute în România.
idem
Sisteme de creştere a gâştelor
Caracterizarea principalelor rase de curci crescute în România.
idem
Sisteme de creştere a curcilor
Bibliografie obligatorie
 Pârvu Monica - Sisteme de producţii animaliere, vol I, Ed România de Mâine, Bucureşti, 2010
 Pârvu Monica - Sisteme de producţii animaliere, vol II, Ed România de Mâine, Bucureşti, 2010
 Culea C. – Zootehie specială şi ameliorare I, Ed România de Mâine, Bucureşti, 1998

6 ore
6 ore
3 ore
6 ore
3 ore
3 ore
3 oră
3 ore
3 ore
3 ore

Bibliografie facultativă
 Creţa V., Morar R., Culea C. – Zootehnie generală şi specială, Ed Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 1995
8.2 Seminar/laborator
Semestrul 4
Examenul analitic la taurine. Activitate pe mulaje, planşe şi
prezentare power point
Examenul de sinteză la taurine. Prezentare power point
Examenul ugerului

Metode de predare

Observaţii

Prezentarea, explicaţia şi
interacţiunea
Idem
Idem

2 ore

Aprecierea taurinelor de reproducţie (bonitarea). Activitate individuală
pe fişe de bonitare.
Determinarea vârstei după dentiţie la taurine. Activitate individuală pe
piese anatomice
Controlul oficial al producţiei de lapte la taurine. Activitate individuală
prin calcul
Vizită la fermă de taurine
Examenul analitic la ovine
Identificarea principalelor rase de ovine crescute în România
Determinarea vârstei după dentiţie la ovine. Activitate individuală pe
piese anatomice
Studiul lânii: însuşiri cantitative şi calitative. Activitate individuală pe
probe de lână
Studiul pielicelelor: însuşiri cantitative şi calitative. Activitate individuală
pe probe de pielicele
Aprecierea ovinelor de reproducţie (bonitarea). Activitate individuală
pe fişe de bonitare.
Controlul producţiei de lapte la ovine. Activitate individuală prin calcul
Semestrul 5
Examenul analitic la cabaline

Idem

2 ore

Idem

2 ore

Idem

2 ore

Idem
Idem
Idem
Idem

2 ore
2 ore
2 ore
2 ore

Idem

2 ore

Idem

2 ore

Idem

2 ore

Idem

2 ore

Prezentarea, explicaţia şi
interacţiunea

2 ore

2 ore
2 ore

Identificarea principalelor rase de cabaline crescute în România.
Activitate pe mulaje, planşe şi prezentare power point
Examenul dinamic la cabaline. Prezentare power point
Determinarea vârstei după dentiţie la cabaline. Activitate individuală
pe piese anatomice
Vizită la herghelie/fermă
Vizită la Indagra
Examenul analitic la porcine. Identificarea principalelor rase de
porcine
Bonitarea porcinelor de reproducție
Examenul analitic la galinacee.
Culorile penajului la galinacee. Identificarea principalelor rase de găini
Examenul analitic la palmipede. Identificarea principalelor rase de
palmipede

idem

2 ore

idem
idem

4 ore
4 ore

idem
idem
idem

2 ore
4 ore
2 ore

idem
idem
idem
idem

2 ore
2 ore
2 ore
2 ore

Bibliografie
 Culea C. – Zootehie specială şi ameliorare I (lucrări practice), Ed România de Mâine, Bucureşti, 1998
9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice, asociaţiilor profesionale şi angajatori
reprezentativi din domeniul aferent programului

Conţinutul disciplinei este revizuit anual, în urma discuţiilor cu titularii de disciplină de la celelalte facultăţi de profil din ţară, cu specialiştii în
domeniu (ASAS, ANARZ) şi angajatori din ferme
10. Evaluare
Tip activitate
10.4 Curs
10.5 Seminar/laborator

10.1 Criterii de evaluare
Implicarea în prelegere cu întrebări,
comentarii şi exemple de analiză
Implicarea în discutarea problematicii
specifice aplicaţiei practice

10.2 Metode de evaluare

10.3 Pondere din nota finală
80%

Se înregistrează frecvenţa şi soliditatea interacţiunii
la orele de seminar

20%

Examen

10.6 Standard minim de performanţă
 Identificarea principalelor rase de rentă
 Evaluarea condiţiilor tehnologice de întreţinere a animalelor de rentă
Semnătura titularului de curs,

Semnătura titularului de seminar,

Conf. univ. dr. Monica Parvu

Conf. univ. dr. Monica Parvu

FIŞA DISCIPLINEI
13. Date despre program
1.1.Instituţia de învăţământ superior
1.2.Facultatea
1.3.Departamentul
1.4.Domeniul de studii
1.5.Ciclul de studii
1.6.Programul de studii/Calificarea
2.Date despre disciplină
2.1.Denumirea disciplinei
2.2. Codul disciplinei
2.3. Titularul activităţilor de curs
2.4.Titularul activităţilor de seminar/laborator
2.5. Anul de studiu

Universitatea Spiru Haret din Bucuresti
Medicină Veterinară
Medicină Veterinară
Medicină Veterinară
Licenţă
Medicină Veterinară

II

Patologie
MV2/4/17, MV3/5/17
Şef lucrări. dr. Cucă Daniel
Şef lucrări dr. Cucă Daniel
2.6.Semestrul
4

III

5

3.Timpul total estimat (ore pe semestru al activităţilor didactice)
3.1 Număr de ore pe săptămână
sem 4
4
sem 5
4

2.7.
Tipul de
evaluare

Examen
oral
Examen oral

2.8.Regimul disciplinei

Ob
Ob

din care: 3.2 curs

2
2

3.3 seminar/laborator

2
2

3.4 Total ore din planul de învăţământ
112
din care: 3.5 curs
Distribuţia fondului de timp
Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren
Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri
Tutoriat
Examinări
Alte activităţi ………
3.7 Total ore studiu individual
140
3.9 Total ore pe semestru
252
3.10 Număr de credite
8 (4;4)

56

3.6 seminar/laborator

56
ore
28
28
28
28
14
14

4. Precondiţii (acolo unde este cazul)
4.1 de curriculum
4.2 de competenţe
5. Condiţii ( acolo unde este cazul)
5.1. de desfăşurare a cursului

5.2. de desfăşurare a
seminarului/laboratorului




- Nu este cazul
- Nu este cazul












Număr de locuri: 50
Videoproiector
Laptop
Tablă
Cretă /marker
Conectare internet
Număr de locuri: 14
Probe de sânge, probe de urină, animale de laborator
Tablă
Cretă/marker
PC

6. Competenţele specifice acumulate

Competenţe
transversale

Competenţe
profesionale

Cognitive:





Abilităţi:





Precizează principalii indicatori biochimici şi hematologici la animalele de fermă şi companie.
Utilizează metodele diagnosticului paraclinic în vederea stabilirii corecte a diagnosticului bolii.
Utilizează noţiunile în vederea interpretării rezultatelor analizelor de sănge şi urină
Însuşirea şi înţelegerea mecanismelor patologice.
Însuşirea modului şi mecanismelor de declanşare a bolilor semnelor şi simptomelor caracteristice acestora
Aplică principiile metodelor de analiză în vederea interpretării rezultatelor.
Evaluează indicatorii hematologici şi biochimici.
Dezvoltă mecanismele de declanşare a bolilor.
Implementează mecanismele fiziopatologice de declanşare a bolilor.

Competenţe de rol:

Capacitate de organizare, comunicare şi de lucru în echipă.

Soluţionarea problemelor aplicând cunoştinţe, teorii, metode, norme.

Capacitate de a exercita toate sarcinile asumate.

Conceperea şi prezentarea unor proiecte complete din Fiziopatologie
Competenţe de dezvoltare personală şi profesională:

Conştientizarea necesităţii de formarea profesională continuă.



Capacitatea de comunicare scrisă şi verbală a unor termeni specifici disciplinei în cel puţin o limbă de circulaţie internaţională.

7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate)
7.1 Obiectivul general al disciplinei

Asigură însuşirea elementelor de patologie generală;

Studiază etiopatogeneza generală a bolilor;

Asigură cunoaşterea patologiei diferitelor sisteme şi aparate ale organismului.
7.2 Obiectivele specifice
Asigură însuşirea unor elemente specifice de patologie: definirea generală a bolilor, acţiunea factorilor patogeni
şi a mecanismelor de reacţie a organismelor. tulburările circulaţiei periferice, hemostaza şi tromboza, patologia
inflamaţiei şi a şocului,patologia altor sisteme ale organismului- termoreglare, nutriţie şi metabolism, sânge şi
hematopoieză, respiraţie, digestie, excreţie, sistem nervos şi endocrin.
8. Conţinuturi
8.1 Curs
Semestrul 4
Obiect şi metode de studiu. Legătura cu alte discipline.
Boala: definire, c, clasificare aracteristici generale, evoluţia procesului patologic.
Noţiuni de etiologie şi patogenie generală. Clasificarea agenţilor patogeni. Acţiunea
factorilor nocivi asupra organismului. Mecanisme patogenetice
Acţiunea patogenă a factorilor de mediu asupra organismului. Acţiunea patogenă a
factorilor fizici, chimici, biologici.
Mecanisme generale de producere producere a tulburărilor fiziologice şi morfologice
celulare; mecanisme de ale ischemiei şi hipoxiei celulare; apoptoza, îmbătrânirea
celulară.
Durerea şi rolul ei în patogenie: clasificare, mecanisme de producere, factori care
influenţează sensibilitatea la durere; răspunsul organismului la durere.
Mecanisme patogenetice eferente postagresive – sindromul general de adaptare,
reacţia sistemică postagresivă: factori cauzali, mecanisme de producere, faze de
evoluţie.
Proprietăţile generale ale organismului şi mecanisme patogenetice principale:
mecanism patogenetic predominant patochimic, importanţa reactivităţii în patogenie,
factori care modifică reactivitatea organismului, rolul eredităţii în patologie.
Patologia circulaţiei periferice: edemul, hiperemia activă şi pasivă, hemoragia, staza
– cauze, mecanisme de producere.
Patologia hemostazei şi a trombozei: factori favorizanţi şi inhibanţi, etiologie, evoluţie;
coagularea intravasculară diseminată, embolia, infarctul.
Patologia termoreglării: tulburarea elementelor de echilibru termic, hipotermie,
hipertermie, cauze, evoluţie, şocul caloric.

Metode de predare

Observaţii

cursul este prezentat pe
suport power-point, planşe, expunere
liberă
idem
idem

2 ore

idem

2 ore

idem

2 ore

idem

2 ore

idem

2 ore

idem

2 ore

idem

2 ore

idem

2 ore

idem

2 ore

2 ore
2 ore

Patologia inflamaţiei: clasificare, etiologie, mecanisme fiziopatologice în acută şi
inflamaţie cronică. inflamaţie; inflamaţie
Patologia şocului: cauze, etape şi evoluţia şocului, tipuri de şoc (anafilactic,
hemoragic, septic), stadii de evoluţie ale şocului.
Patologia neoplaziei – caracteristicile bolii tumorale, factori cancerigeni,
carcinogeneza, caracteristicile tumorilor benigne şi maligne, efectele fiziopatologice
ale bolii cancerigene.
Semestrul 5
Patologia nutriţiei şi a metabolismului; tulburările metabolism.: proteic,glucidic, lipidic,
vitamino-mineral, hidroelectrol., acidobazic; etiopatogenie, interpretare fiziopatologică
în caz de carenţe sau excese
Patologia sângelui şi a hematopoiezei: modificările volumului sanguin,patologia
sistemului eritrocitar (anemii, poliglobulii), patologia sistemului leucocitar (leucocitoze,
leucopenii); patologia sistemului trombocitar şi a hemostazei
Patologia cordului şi a circulaţiei periferice. Mecanisme de adaptare ale cordului.
Tulburări de ritm şi frecvenţă cardiacă. Insuficienţa circulatorie periferică.

idem

2 ore

idem

2 ore

idem

2 ore

Idem

8 ore

Idem

6 ore

Idem

2 ore

Patologia respiraţiei. Insuficienţa respiratorie. Tulburările căilor respiratorii. Tulburări
respiratorii prin afectare pulmonară şi / sau pleurală. Hipoxia

Idem

2 ore

Patologia digestiei. Tulburările secreţiei salivare. Tulburările secreţiei gastrice.
Tulburările secreţiei externe a pancreasului. Tulburările secreţiei şi a absorbţiei
intestinale. Tulburările funcţiei prestomacelor.
Patologia ficatului. Insuficienţa hepatică. Tulburările secreţiei biliare. Tulburările unor
procese metabolice în insuficienţa hepatică. Sindromul icteric.

Idem

2 ore

Idem

2 ore

Patologia proceselor de excreţie. Etiologia tulburărilor funcţiei renale (factori renali şi
extrarenali). Insuficienţa renală. Modificările patologice ale urinei. Consecinţe generale
ale tulburării funcţiei renale. Uremia.
Patologia glandelor endocrine. Patogenia generală a tulburărilor endocrine. Patologia
glandelor endocrine: hipofiza, tiroida, paratiroida, suprarenale, gonadele, pancreasul
endocrin, epifiza, timusul.
Patologia sistemului nervos. Etiopatogenia generală a tulburărilor sistemului nervos.
Patologia activităţii nervoase superioare. Tulburările funcţiei motorii. Tulb. de
sensibilitate. Dereglări neurovegetative
Bibliografie obligatorie/ minimal

Idem

2 ore

Idem

2 ore

Idem

2 ore

Avram N. – Compendiu de fiziopatologie, vol.I . Ed. Fundaţiei ,,România de Mâine”, Bucureşti, 1999
Avram N. – Fiziopatologie – lucrări aplicative. Ed. Fundaţiei ,,România de Mâine” Bucureşti, 2000.
8.2 Seminar/laborator
Metode de studiu în patologia generală: faza preexperimentală, etapa
experimentală, experimente pe organe izolate, contenţia şi anestezia
animalelor de laborator.
Reacţia de apărare – compensare. Modificările funcţiei sistemului nervos
în procesele patologice. Influenţa stării funcţionale a receptorilor asupra
reacţiei de răspuns prin mecanism reflex (factori inhibitori).
Mecanisme patogenetice principale ale bolilor: mecanismul general
integrativ, inhibiţia centrilor nervoşi în procesele patologice, mecanisme
patochimice, acţiunea inhibitorie asupra unor enzime. Reproduceri
experimentale şi interpretare fiziopatologică.
Acţiunea patogenă a factorilor fizici: factori termici – căldura: hipertermia,
insolaţia, acţiunea locală a căldurii, acţiunea patogenă a frigului,
degerăturile, acţiunea generală a frigului (hipotermiile).
Acţiunea patogenă a curentului electric: reactivitatea legată de specie,
faze de evoluţie. .
Acţiunea patogenă a radiaţiilor ultraviolete (fotodermatoza);
reproducerea experimentală. Acţiunea patogenă a presiunii atmosferice –
hipobarismul.
Reactivitatea organismului în funcţie de factori predispozanţi: specie, rasă,
vârstă, sex şi factori favorizanţi sau ocazionali (temperatură, umiditate).
Reactivitatea organismului în funcţie de starea sistemului nervos,
dezvoltarea onto şi filogenetică.
Tulburările circulaţiei periferice I. Hiperemia activă, mecanisme,
reproducere experimentală. Hiperemia pasivă, forma locală, acută, forma
locală cronică. Embolia. Reproduceri experimentale. Urmărirea
mecanismelor de producere. Interpretare iziopatologică.
Tulburările circulaţiei periferice II. Tromboza – clasificare, mecanisme de
producere, consecinţele trombozei, evoluţie. Modele experimentale:
interpretări fiziopatologice. Staza sanguină: clasificare, reproducere,
interpretare. Ischemia (anemia locală): reproducere, interpretare.
Reacţia febrilă. Febra septică, febra proteică, febra toxică, febra chimică.
Reproduceri experimentale. Urmărirea simptomelor, a evoluţiei, a
mecanismelor de producere; interpretări fiziopatologice. .
Reacţia inflamatorie I: etiologie, patogenie, evoluţie, dinamica reacţiei
inflamatorii, modificări vasculare în inflamaţie; reproducere experimentală,
mecanisme etiopatogenetice
Abcesul de fixaţie: reproducere, mecanisme, interpretare fiziopatologică.
Reacţia inflamatorie II. Reacţii exudative în inflamaţie: transudat, exudat,
caracterizare fizicochimică, diferenţiere. Fagocitoza – faza exudativă,
reproducere experimentală; examinare, patogenie. Interpretare
fiziopatologică.

Metode de predare
Prezentarea metodelor de lucru Excecuţia
practică a tehnicilor de laborator cu animale,
reactivi de analiză, aparatură şi sticlărie de
laborator.
Experimente pentru reproducerea reacţiilor de
apărare compensare din cursul bolilor

Observaţii
2 ore

Experimente pentru reproducerea
mecanismelor patogenetice ale bolilor.

2 ore

Experimente pentru demonstrarea acţiunii
patogene a factorilor de mediu

2 ore

Idem

2 ore

Idem

2 ore

Experimente pentru evidenţierea reactivităţii
organismului

2 ore

Experimente pentru evidenţierea tulburărilor
circulaţiei periferice

2 ore

Idem

2 ore

Experimente pentru evidenţierea principalelor
tipuri de febră.

2 ore

Experimente pentru reproducerea reacţiei
inflamatorii.

3 ore

Idem

3 ore

2 ore

Hipersensibilitatea: manifestări clinice legate de specie, mediatorii
hipersensibilităţii imediate, mecanisme de producere a hipersensibilităţii –
faze evolutive. Reproducere: evidenţierea semnelor clinice, mecanisme
patogenetice, modificări vasculare şi cardiace. Interpretări fiziopatologice.
Semestrul 5
Tulburările metabolismului glucidic
Generalităţi. Reproducerea experimentală a hipoglicemiei; reproducerea
experimentală a hiperglicemiei. Folosirea unor teste cantitative pentru
determinarea glicemiei. Experimentarea de teste calitative rapide, pentru
valorificarea glucozei în diferite produse biologice. Interpretarea
fiziopatologică a rezultatelor obţinute.
Tulburările metabolismului proteic
Prezentarea principalelor fracţii proteice în serul animalelor şi a implicării
modificării lor în patologie. Teste de laborator pentru determinarea proteinelor
serice prin folosirea kiturilor cu reactivi gata preparaţi. Determinarea albuminei
serice. Electroforeza. Experimentarea unor teste rapide, calitative pentru
identificarea proteinelor în urină. Interpretarea fiziopatologică a rezultatelor
obţinute.
Tulburările metabolismului hidromineral
Generalităţi. Determinarea balanţei hidrice. Stabilirea volumului eritrocitar
procentual (VEP)
pentru determinarea stărilor de hidratare şi deshidratare. Experimentarea
spoturilor de sânge
pe hârtia de filtru. Determinarea rezistenţei globulare. Interpretarea
fiziopatologică a rezultatelor obţinute.
Tulburările metabolismului lipidic şi acidobazic
Generalităţi. Determinarea lipidelor totale serice şi a colesterolului seric.
Identificarea lipidelor şi colesterolului în medii biologice prin teste rapide.
Experimentarea acidozei şi alcalozei prin teste de laborator rapide (pH urinar,
pH rumenal). Interpretarea fiziopatologică arezultatelor obţinute.

Experimente pentru evidenţierea
hipersensibilităţii.

2 ore

Determinări biochimice pentru evidenţierea
tulburărilor metabolismului glucidic

2 ore

Determinări biochimice pentru evidenţierea
tulburărilor metabolismului proteic.

2 ore

Determinări hematologice pentru evidenţierea
tulburărilor metabolismului hidromineral.

2 ore

Determinări biochimice pentru evidenţierea
tulburărilor metabolismului lipidic şi acidobazic.

2 ore

Investigarea seriei eritrocitare I
Recoltarea probelor de sânge pe specii, condiţionarea şi conservarea
probelor de sânge; substanţe nticoagulante. Efectuarea unor numărători
eritrocitare prin 3 metode: cameră, analizor, metodă semicantitativă pe frotiu.
Calcularea constantelor eritrocitare. Interpretarea
fiziopatologică a rezultatelor obţinute.
Investigarea seriei eritrocitare II
Determinarea hemogramei prin 2 metode: Sahli, metoda colorimetrică
Drabkin,
determinarea
hematocritului
prin
micrometodă
şi
acrometodă.Interpretarea fiziopatologică a rezultatelor obţinute. Anemii,
poliglobulii.
Investigarea Investigarea seriei leucocitare
Reproducerea leucopeniei şi leucocitozei. Determinarea numărului de
leucocite prin 3 metode: semicantitativă pe frotiu, în hemocitometru, la
analizor hematologic.
Modificările diferitelor tipuri de leucocite. Interpretarea fiziopatologică a
rezultatelor obţinute.
Investigarea seriei trombocitare
Tulburări de coagulare, reproducere experimentală. Determinarea timpului de
sângerare (TS), determinarea timpului de coagulare (TC), retracţia coagulului.
Numărarea trombocitelor. Diateze hemoragice şi tromboze. Interpretarea
fiziopatologică a rezultatelor obţinute.

Determinări hematologice pentru evidenţierea
tulburărilor seriei eritrocitare.

2 ore

Idem.

2 ore

Determinări hematologice pentru evidenţierea
tulburărilor seriei leucocitare

2 ore

Determinări hematologice pentru evidenţierea
tulburărilor seriei trombocitare

2 ore

Investigarea măduvei hematogene şi a organelor limfopoetice
Tulburări de hematopoeză, prezentare de cazuri pe diapozitive. Efectuarea
medulogramei: puncţie, frotiuri, colorări. Interpretarea rezultatelor:
celularitate, indice mitotic, indice eritro/mieloblastic. Prezentarea unor forme
reactive şi leucemice cu modificarea medulogramei şi adenogramei.
Interpretări fiziopatologice.
Explorarea tulburărilor aparatului cardiovascular: tulburări de ritm
(tahicardia şi bradicardia), reproducerea experimentală, tulburări de
excitabilitate şi conductibilitate. Reproducerea blocului ventricular total.
Hipertensiunea arterială, colaps vascular. Interpretări fiziopatologice.

Prezentare de cazuri pe diapozitive

2 ore

Experimente pentru evidenţierea tulburărilor
aparatului cardiovascular

2 ore

Explorarea tulburărilor funcţiei respiratorii: congestie şi edem pulmonar,
pneumotorax,emfizem, bronho-pneumonie: reproduceri, discutarea cazurilor.
Reproducerea unor tulburăride ritm şi amplitudine respiratorie: dispnee,
hiperpnee, apnee, asfixie.Interpretări fiziopatologice.

Experimente pentru evidenţierea tulburărilor
aparatului respirator

2 ore

Explorarea tulburărilor aparatului digestiv
Explorarea şi şi modificările digestiei gastrointestinale, modificările
conţinutului rumenal în acidoză şi alcaloză rumenală. Determinarea unor
enzime pancreatice (amilaza). Interpretarea fiziopatologică a rezultatelor
obţinute.
Explorarea tulburărilor ficatului şi ale căilor biliare
Investigaţii ale tulburărilor ficatului prin teste biochimice cantitative şi calitative
(funcţii biochimice specifice, funcţia excretoare, testarea unor enzime serice,
teste calitative rapide în urină)
Interpretări fiziopatologice ale rezultatelor obţinute.

Experimente pentru evidenţierea tulburărilor
aparatului digestiv

2 ore

Experimente pentru evidenţierea tulburărilor
ficatului şi ale căilor biliarer

2 ore

Explorarea tulburărilor funcţiei renale

Experimente pentru evidenţierea tulburărilor
funcţiei renale

2 ore

Efectuarea de determinări cantitative ale ureei şi creatininei serice prin
metode colorimetrice. Efectuarea sumarului de urină prin metoda bandeletelor
reactive; sedimentul urinar. Interpretări fiziopatologice ale rezultatelor
obţinute.
Bibliografie obligatorie/ minimală
1.Avram N. – Compendiu de fiziopatologie specială. Ed. Fundaţiei " România de
Mâine ", Bucureşti 2002
2. Avram N. – Fiziopatologie – lucrări aplicative. Ed. Fundaţiei " România de
Mâine ", Bucureşti, 2000.
3 Avram N. Cucă D. –Explorări Paraclinice. – lucrări aplicative. Ed. Fundaţiei " România de
Mâine ", Bucureşti, 2004
9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice, asociaţiilor profesionale şi angajatori
reprezentativi din domeniul aferent programului

Discutarea conţinutului disciplinei cu reprezentanţi ai mediului de afaceri economic: clinici veterinare cabinete veterinare individuale,
proprietari de ferme, importatori, distribuitori şi producători de aparatură şi reactivi de laborator.
10. Evaluare
Tip activitate

10.1 Criterii de evaluare

10.2 Metode de evaluare

10.3 Pondere din nota finală

Examen oral cu 2 întrebări
Promovarea probei practice

70%
30%

Semestrul 4
10.4 Curs
10.5 Seminar/laborator

Verificare finală
Colocviu

10.6 Standard minim de performanţă

Pentru promovarea examenului (nota 5): promovarea probei practice (criteriu obligatoriu) şi abordarea teoretică a tuturor subiectelor de pe bilet
Semestrul 4
10.4 Curs
Verificare finală
Examen oral cu 3 întrebări
70%
10.5 Seminar/laborator
Colocviu
Promovarea probei practice
30%
10.6 Standard minim de performanţă

Pentru promovarea examenului (nota 5): promovarea probei practice (criteriu obligatoriu) şi abordarea teoretică a tuturor subiectelor de pe bilet

Semnătura titularului de curs,

Semnătura titularului de seminar,

Şef lucrări.dr. Cucă Daniel

Şef lucrări.dr. Cucă Daniel

FIŞA DISCIPLINEI
1.
Date despre program
1.1.Instituţia de învăţământ superior
1.2.Facultatea
1.3.Departamentul
1.4.Domeniul de studii
1.5.Ciclul de studii
1.6.Programul de studii/Calificarea
2.Date despre disciplină
2.1.Denumirea disciplinei
2.2. Codul disciplinei
2.3. Titularul activităţilor de curs
2.4.Titularul activităţilor de seminar
2.5. Anul de studiu

Universitatea Spiru Haret
Medicina Veterinara
Medicina Veterinara
Medicina Veterinara
Licenta
Medicina Veterinara

II

Igiena animalelor și a mediului
Mv/2/4/18
Conferențiar univ. Dr. Andronie Ioana Cristina
Conferențiar univ. Dr. Andronie Ioana Cristina
2.6.Semestrul
4
2.7. Tipul de evaluare

3.Timpul total estimat (ore pe semestru al activităţilor didactice)
3.1 Număr de ore pe săptămână
5
din care: 3.2 curs
3.4 Total ore din planul de învăţământ
70
din care: 3.5 curs
Distribuţia fondului de timp
Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren
Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri
Tutoriat
Examinări
Alte activităţi
3.7 Total ore studiu individual
35
3.9 Total ore pe semestru
105
3.10 Număr de credite
4
4. Precondiţii (acolo unde este cazul)
4.1 de curriculum

Creșterea animalelor, Nutriția animalelor

Examen oral
3
42

2.8. Regimul disciplinei

3.3 seminar/laborator
3.6 seminar/laborator

Ob
2
28
ore
8
8
7
4
8
0

4.2 de competenţe
5. Condiţii ( acolo unde este cazul)
5.1. de desfăşurare a cursului
5.2. de desfăşurare a
seminarului/laboratorului

Prelegerile se desfăşoară în săli cu echipament de predare multimedia.
Lucrările practice se desfășoară în laborator și în fermă
Obiectivele lucrărilor practice sunt atinse prin studiu individual, dialog, studii de caz, evaluare în fermă (două lucrari practice)

Competnţe transversale

Copetenţe profesionale

6. Competenţele specifice acumulate
Competenţe cognitive (dimensiunea cognitivă)
Utilizarea cunoştinţelor legate de biosecuritatea unităţilor de creştere, în scopul prevenirii îmbolnăvirii animalelor şi menţinerea sănătăţii lor pe durata ciclului
productiv al acestora.
Cunoaşterea modului de acţiune al factorilor mediului ce fluenţează starea de sănătate şi producţiile animalelor şi raporturile ce se stabilesc între mediul şi
animale.
Înţelegerea necesităţii cunoaşterii tuturor factorilor ce ţin de igiena adăpostirii animalelor în vederea asigurării sănătăţii acestora şi creşterii producţiilor.
Abilităţi (dimensiunea funcţional-acţională)
Însuşirea modalităţilor de prevenire şi reducere a riscului contaminării, apariţiei infecţiilor încrucişate şi acumularea de germeni patogeni în adăposturile
pentru animale.
Dezvoltarea de abilităţilor privind utilizarea metodologiilor de stabilire a tipului de microclimat în unităţile de creştere a animalelor.
Dezvoltarea de abilităţi privind oferirea de consultanţă fermierilor, crescătorilor de animale privind adăpostirea animalelor în diferite sisteme de creştere, de
întocmire a planului de autocontrol (HACCP) în fermele de animale.
Dezvoltarea de aptitudini privind managementului ecarisării teritoriului unităţilor.
Competenţe de rol
Înţelegerea igienei animalelor şi conştientizarea rolului acesteia în sănătatea şi productivitatea acestora.
Înţelegerea rolului stabilirii nivelului calitativ al bunăstării animalelor în contextul siguranţei alimentului.
Conştientizarea rolului profesiei veterinare şi a medicului veterinar în igiena animalelor şi a mediului
Competenţe de dezvoltare personală şi profesională
Conştientizarea nevoii de documentare permanentă privind evoluţia legislaţiei specifice domeniului.
Cunoaşterea şi înţelegerea terminologiei specifice domeniului.
Dezvoltarea de abilităţi privind întocmirea şi prezentarea unui referat de specialitate în condiţii de redactare impuse

7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate)
7.1 Obiectivul general al disciplinei Fundamentează pregătirea profesională a medicului veterinar ce trebuie să se ridice la cel mai înalt nivel în ceea ce priveşte prevenirea
apariţiei afecţiunilor şi bolilor la animale în unităţile de creştere şi nu numai.
7.2 Obiectivele specifice
Atingerea însuşirii de către studenţi a principiilor de bază privind măsurile de igienă generală şi biosecuritate ce trebuie aplicate în
creşterea animalelor; igiena adăpostirii, a furajării şi adăpării animalelor, dotarea adăposturilor; reglementările în vigoare privind
colectarea, evacuarea şi prelucrarea dejecţiilor; epurarea apelor reziduale; eliminarea cadavrelor şi altor subproduse necomestibile de
origine animală; serviciile de ecarisaj.
8. Conţinuturi
8.1 Curs
Curs introductiv: obiectivele disciplinei; competenţele
dobândite ca rezultat al învăţării, precizarea metodelor şi
instrumentelor de lucru, a surselor de date, precum şi a
cerinţelor şi standardelor de evaluare formativă pe parcursul
studiului şi de evaluare finală.
Introducere în igiena animalelor şi protecţia mediului
Igiena aerului
Igiena solului
Igiena apei
Igiena adăpostirii animalelor
Biosecuritatea unităţilor de creştere
Metode şi mijloace de reducere a emisiei de poluanţi din
unităţile zootehnice
Eliminarea cadavrelor şi altor subproduse necomestibile de
origine animală. Serviciile de ecarisaj.
Igiena creşterii animalelor de rentă; animalelor de companie
şi agrement

Metode de predare
Prelegere axata pe utilizarea de suport
power-point şi pe acces la resurse
multimedia. Interacţiune cu studenţii.

Observaţii
Sportul de curs este distribuit
studenţilor pe cale electronică la
începutul cursului

3 prelegeri axate pe utilizarea de suport
power-point. Interacţiune cu studenţii.

Se recomandă studenţilor
parcurgerea prealabilă a suportului
de curs pentru a putea interacţiona
în timpul predării
Idem

Prelegere axata pe suportul power-point si
interacţiunea cu studenţii.
Prelegere axata pe suportul power-point si
interacţiunea cu studenţii.
Prelegere axata pe suportul power-point si
interacţiunea cu studenţii.
Prelegere axata pe suportul power-point si
interacţiunea cu studenţii.
Prelegere axata pe suportul power-point si
interacţiunea cu studenţii.
Prelegere axată pe utilizarea de suport
power-point şi pe acces la resurse
multimedia. Interacţiune cu studenţii.
4 prelegeri, axate pe utilizarea de suport
power-point şi pe acces la resurse
multimedia. Interacţiune cu studenţii.

Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem

Bibliografie obligatorie
Andronie Ioana, Note de curs
Teuşdea V., Igienă veterinară vol. I Factorii naturali de mediu şi influenţa lor asupra animalelor. Ed Omega Print, Bucureşti 2002.
Teuşdea V., Igienă veterinară, adăpostirea animalelor vol I. Ed. Omega Print, Bucureşti, 2003, 10 – 148.
Bibliografie facultativă
Decun M., Krutsch H.W. - Vulnerabilitatea şi protecţia animalelor. Ed. Mirton, Timişoara, 2001, 42 -126.
Decun M. (1995) – Sanitaţie veterinară, Ed. Helicon, Timişoara.
Decun M. (1997) Igiena veterinară şi protecţia mediului. Ed Helicon, Timişoara
*** Ordinul ANSVSA nr. 147/2006 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind condiţiile de biosecuritate în exploataţiile avicole comerciale,
precum şi a Procedurii privind mişcarea păsărilor vii, a produselor, subproduselor şi a gunoiului de la păsări
*** Ordinul ANSVSA nr.63/2008 Normă sanitară veterinară privind biosecuritatea exploataţiilor de porci;
*** Ordinul ANSVSA nr. 34 /2009 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind regulile generale de biosecuritate în exploataţiile de creştere a
bovinelor
*** Ordonanţa 42/2004, privind organizarea activităţii veterinare;
Programul anual al acţiunilor de supraveghere, profilaxie şi combatere a bolilor la animale.
8.2. Seminar/laborator
Metode de predare
Observaţii
Prezentarea și discutarea cerinţelor de pregătire a temelor lucrărilor
Prezentare
practice şi a elaborării unui referat în vederea examinării finale.
Metodele de măsurare a parametrilor de microclimat în adăposturile
7 lucrări practice
Se folosesc mijloacele din dotarea
pentru animale şi în mijloacele de transport
Prezentarea tehnicii de determinare
laboratorului
și efectuarea măsurătorilor
Evaluarea şi controlul sanitar al poluării aerului
Test theoretic
Se folosesc mijloacele din dotarea
Prezentare
laboratorului
Determinarea şi aprecierea microclimatului în adăpost
Test practic în fermă
Se folosesc mijloacele din dotarea
laboratorului
Aprecierea igienică a adăposturilor pentru animale și a mijloacelor de
3 lucrări practice
Se folosesc mijloacele din dotarea
transport
Utilizare metode matematice de
laboratorului
calcul
Igiena corporală a animalelor
Prezentare practică în fermă
Se folosesc mijloacele din dotarea
laboratorului
Igiena harnaşamentelor
Prezentare practică în fermă
Se folosesc mijloacele din dotarea
laboratorului
Bibliografie
Andronie Ioana, Furnaris F. - Evaluarea protecţiei animalelor şi a mediului. Ed. FRM, Bucureşti 2005, 1-130.
Norme pentru amplasarea fermelor zootehnice, distanţe sanitar-veterinare şi indici valorici pentru microclimat, M.A.I.A.
Legea 655/2001, pentru aprobarea Ordonanţei de Urgenţă nr. 243/2000 privind protecţiei atmosferei.
Legea 311/2004, privind calitatea apei potabile.
9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice, asociaţiilor profesionale şi angajatori
reprezentativi din domeniul aferent programului
Discutarea conţinutului disciplinei şi a cerinţelor de igiena creșterii animalelor cu fermieri, proprietari de animale, medici veterinari, procesatori,
consumatori.
10. Evaluare
Tip activitate
10.4 Curs

10.5 Seminar/laborator

10.1 Criterii de evaluare
Să dovedească însușirea minimă a materiei/
Răspunsuri fără erori grave

10.2 Metode de evaluare
Examen oral cu bilete

Implicarea în pregătirea şi rezolvarea temelor
practice

Test practic

10.3 Pondere din nota finală
60%

40%

10.6 Standard minim de performanţă
Nota 5 va fi acordată pentru insușirea minimă a cunoştinţelor de bază ale disciplinei de studiu, pentru raspunsuri fara erori si pentru activitate minima in timpul lucrarilor
practice

Semnătura titularului de curs,

Semnătura titularului de seminar,

Conf.univ.dr. Andronie Ioana Cristina

Conf.univ.dr. Andronie Ioana Cristina

FIŞA DISCIPLINEI
14. Date despre program
1.1.Instituţia de învăţământ superior
1.2.Facultatea
1.3.Departamentul
1.4.Domeniul de studii
1.5.Ciclul de studii
1.6.Programul de studii/Calificarea
2.Date despre disciplină

Universitatea Spiru Haret
Medicina Veterinara
Medicina Veterinara
Medicina Veterinara
Licenta
Medicina Veterinara

2.1.Denumirea disciplinei
2.2. Codul disciplinei
2.3. Titularul activităţilor de curs
2.4.Titularul activităţilor de seminar
2.5. Anul de studiu

II

Istoria medicinii veterinare
Mv/2/4/47
Conferențiar univ. Dr. Andronie Ioana Cristina
Conferențiar univ. Dr. Andronie Ioana Cristina
2.6.Semestrul
II
2.7. Tipul de
evaluare

3.Timpul total estimat (ore pe semestru al activităţilor didactice)
3.1 Număr de ore pe săptămână
3
din care: 3.2 curs
42
3.4 Total ore din planul de învăţământ
din care: 3.5 curs
Distribuţia fondului de timp
Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren
Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri
Tutoriat
Examinări
Alte activităţi
3.7 Total ore studiu individual
17
3.9 Total ore pe semestru
59
3.10 Număr de credite
2

Colocviu
individual

2
28

2.8. Regimul
disciplinei

3.3 seminar/laborator
3.6 seminar/laborator

Op

1
14
ore
7
7
0
1
2
0

4. Precondiţii (acolo unde este cazul)
4.1 de curriculum
4.2 de competenţe
5. Condiţii ( acolo unde este cazul)
5.1. de desfăşurare a cursului
5.2. de desfăşurare a
seminarului/laboratorului

Prelegerile se desfăşoară în săli cu echipament de predare multimedia
-

Competnţe
transversale

Copetenţe profesionale

6. Competenţele specifice acumulate
Competenţe cognitive (dimensiunea cognitivă)
Cunoaşterea etapelor care au dus la întemeierea învaţământului medical veterinar de sine stătător.
Identificarea valorilor materiale şi spirituale create de slujitorii medicinii veterinare în lume şi la noi în ţară.
Înţelegerea necesităţii cunoaşterii istoricului profesiei în contextul evenimentelor medicinii veterinare mondiale
Abilităţi (dimensiunea funcţional-acţională)
Dezvoltarea de abilităţi de comunicare scrisă, orală, de întocmire şi prezentare a unui referat de specialitate în condiţii de
redactare impuse.
Aptitudini de cercetare şi atitudine profesională pe durata programei şcolare şi mai departe în practicarea profesională.
Dezvoltarea de abilităţi privind elaborarea de lucrări ştiinţifice şi organizarea de manifestări ştiinţifice pe teme de istorie a medicinii
veterinare.
Cultivarea spiritului de comunitate profesională şi creşterea demnităţii medicilor veterinari din România
Competenţe de rol
Înţelegerea contribuţiei medicinii veterinare româneşti la apărarea sănătăţii animalelor şi oamenilor, a progresului ştiinţelor biomedicale de-a
lungul timpului.
Competenţe de dezvoltare personală şi profesională
Conştientizarea nevoii de documentare permanentă privind evenimentele din trecutul medicinii veterinare
Conştientizarea nevoii de stabilire a contribuţiilor medicinii veterinare naţionale în cadrul larg al istoriei medicinii veterinare mondiale

7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate)
7.1 Obiectivul general al
Fundamentează cunoştiinţele privind trecutul profesiei de medic veterinar, începând de la cele mai simple preocupări la
disciplinei
ceea ce este astăzi ştiinţa medicinii veterinare.
7.2 Obiectivele specifice
Contribuie la formarea şi modelarea educativă a viitorilor specialişti dar şi la satisfacerea cerinţelor eticii medicale,
cunoscut fiind faptul că nu putem exista dacă nu ne cunoaştem istoria noastră.
8. Conţinuturi
8.1 Curs
Curs introductiv: obiectivele disciplinei; competenţele
dobândite ca rezultat al învăţării, precizarea metodelor şi
instrumentelor de lucru, a surselor de date, precum şi a
cerinţelor şi standardelor de evaluare formativă pe
parcursul studiului şi de evaluare finală.
Momente semnificative din istoria medicinii veterinare
Inceputurile organizării profesiei medicină veterinară
Evoluţia şcolii veterinare între anii 1872-1883 şi
înfiiţarea şcolii superioare de medicină veterinară
Invăţământul medical veterinar privat din România
Institute veterinare de cercetare şi producţie
Contribuţia unor personalităţi ale medicinii veterinare
româneşti în secolele IX şi XX
Serviciul sanitar-veterinar civil şi militar
Congresele naţionale şi internaţionale ale medicinii
vetrinare
Activitatea publicistică veterinară la noi în ţară
Organizaţii profesionale ale medicilor veterinari din
România

Metode de predare
Prelegere axata pe utilizarea de
suport power-point şi pe acces la
resurse multimedia. Interacţiune
cu studenţii.
Prelegere axată pe suportul powerpoint. Interacţiune cu studenţii.
Prelegere axată pe suportul powerpoint. Interacţiune cu studenţii.

Observaţii
Cursul tiparit este la dispozitia
studenţilor prin intermediul bibliotecii
si al librariei facultatii.
Se recomandă studenţilor parcurgerea
prealabilă a suportului de curs pentru a
putea interacţiona în timpul predării
Idem
Idem

Prelegere axată pe suportul powerpoint. Interacţiune cu studenţii.
Prelegere axată pe suportul powerpoint. Interacţiune cu studenţii.
Prelegere axată pe suportul powerpoint. Interacţiune cu studenţii.
Prelegere axată pe suportul powerpoint. Interacţiune cu studenţii.

Idem

Prelegere axată pe suportul powerpoint şi pe acces la resurse

Idem

Idem
Idem
Idem

multimedia. Interacţiune cu
studenţii.
Bibliografie obligatorie
1. Iftimovici R., 1995, Istoria Medicinii universale, Ed.Albatros, Bucureşti.
2. Popa V.V., Carabulea M., 2004 – Istoria medicinii veterinare româneşti. Editura Fundaţiei România de Mâine, Bucureşti.
3. Simionescu C., Moroşan m., 1981, Pagini din trecutul Medicinii veterinare rmâneşti. Editura Ceres, Bucureşti.
Bibliografie facultativă
1. Andronie Ioana, 2009, Reguli şi observaţii de igienă veterinară stabilite şi aplicate în creşterea cailor din armata română în
ultimele decenii ale secolului 19. Vol.19:4, pp.115-120. Revista Română de Medicină Veterinară.
2. Curcă D., 2009, 125 de ani de la moartea lui Carol Davila fondatorul învăţământului superior medical şi farmaceutic din
România. Revista Română de Medicină Veterinară, Bucureşti, vol.19, Nr.4.
3. D. Curcă, Ioana Cristina Andronie, V. Andronie, Priorităţi româneşti în controlul şi eradicarea bolilor epizootice în medicina
veterinară, Revista Română de Medicină Veterinară, vol.13, nr.3-4, pp.502-505, 2003.
4. Constantin N., Primul Simpozion Naţional de Istorie a Medicinii Veterinare - 2006, Revista Română de Medicină Veterinară,
Bucureşti, vol.16, Nr.2.
5. Stancu I., 2002, Reprezentanţi de seamă ai medicinei veterinare româneşti (1856-2001). Editura Ceres, Bucureşti.
6. Vlădescu R., 1944, Inceputurile învăţământului veterinar în ţările Române. Arhiva Veterinară. Bucureşti, nr.1-6.
7. *** Anuarul medicilor veterinari 1999-2000, AGVRM, Bucureşti, 2000.
8. *** „Jurnalul Medical Veterinar – AGVRM”, colecţii anii I-X, Bucureşti, 1991-2003.
9. *** Revista Română de Medicină Veterinară (serie nouă), Bucureşti, 1990-2003.
10. *** Statutele Societăţii de Medicină Veterinară. Revista Română de Medicină Veterinară, Bucureşti, nr.1, 1888.
8.2. Seminar/laborator
Metode de predare
Observaţii
Istoria medicnei veterinare românești
Prelegere axată pe suportul
Se recomandă studenţilor
power-point. Interacţiune cu
parcurgerea prealabilă a suportului
studenţii.
de curs pentru a putea interacţiona
Două seminarii
în timpul seminariului
Începuturile invațământului medical veterinar în Țările
Patru seminarii
idem
Române: etape descoperite în Biblioteca Universității
Serviciul veterinar civil si militar: Muzeul Central Militar
Doua seminarii
idem
Organizații profesionale ale medicilor veterinari din România:
Șase seminarii
idem
Asociatia Generala a Medicilor Veterinari din România,
Colegiul Medicilor Veterinari din România, Autoritatea
Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentară,
Institutul de Diagnostic și Sănătate Animală, Institutul pentru
Controlul Produselor Biologice și Medicamentelor de Uz
Veterinar
Bibliografie obligatorie:
1.Iftimovici R., 1995, Universal Medicine History, Albatros Publishing House, Bucharest.
2.Popa V.V., Carabulea M., 2004 – Romanian Veterinary Medicine History. Fundaţia România de Mâine Publishing House, Bucharest.
3.Simionescu C., Moroşan m., 1981, Pages from the Past Romanian Veterinary Medicine. Ceres Publishing House, Bucharest.
Bibliografie facultativă:
1.Andronie Ioana, 2009, Regulations and remarks on veterinary hygiene, established and applied in horse husbandry in the Romanian
army in the last decades of the 19th century. Vol.19:4, pp.115-120. Romanian Journal of Veterinary Medicine.
2.Curcă D., 2009, 125 years since Carol Davila’s death, founder of pharmaceutical and medical higher education in Romania. Romanian
Journal of Veterinary Medicine, Bucharest, vol.19, No.4.
3.D. Curcă, Ioana Cristina Andronie, V. Andronie, Romanian priorities in epizootic diseases control eradication in veterinary medicine,
Romanian Journal of Veterinary Medicine, vol.13, no3-4, pp.502-505, 2003.
4.Constantin N., The First National Symposium of Veterinary Medicine History - 2006, Romanian Journal of Veterinary Medicine,
Bucharest, vol.16, No.2.
5.Stancu I., 2002, Outstanding Representatives of Romanian Veterinary Medicine (1856-2001). Ceres Publishing House, Bucharest.
6.Vlădescu R., 1944, The Beginnings of Veterinary Education in the Romanian Countries. Veterinary Archive, Bucharest, no.1-6.
7.*** Veterinarians Yearbook 1999-2000, AGVRM, Bucharest, 2000.
8.*** „Veterinary Medical Journal – AGVRM”, collections years I-X, Bucharest, 1991-2003.
9.*** Romanian Journal of Veterinary Medicine (new series), Bucharest, 1990-2003.
10.*** Veterinary Medicine Society Statutes. Romanian Journal of Veterinary Medicine, Bucharest
9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice, asociaţiilor profesionale şi
angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului
Valorificarea rezultatelor cercetării în cadrul cursului; sesiuni de comunicări naţionale şi internaţionale; publicaţii de specialitate.
10. Evaluare
Tip activitate

10.1 Criterii de evaluare

10.2 Metode de evaluare

10.3 Pondere din nota
finală

10.4 Curs

Să dovedească însușirea minimă a
materiei/ Răspunsuri fără erori grave

Colocviu scris

80%

10.5 Seminar/laborator

Să dovedească însușirea minimă a
materiei/ Răspunsuri fără erori grave

Referat cu temă la alegere

20%

10.6. Standard minim de performanţă
Nota 5 va fi acordată pentru insușirea minimă a cunoştinţelor de bază ale disciplinei de studiu si pentru activitate minima in timpul semestrului.

Semnătura titularului de curs,
Conf.univ.dr. Andronie Ioana Cristina

Semnătura titularului de seminar,
Conf.univ.dr. Andronie Ioana Cristina

FIŞA DISCIPLINEI
1.
Date despre program
1.1.Instituţia de învăţământ superior
1.2.Facultatea
1.3.Departamentul
1.4.Domeniul de studii
1.5.Ciclul de studii
1.6.Programul de studii/Calificarea
2.Date despre disciplină
2.1.Denumirea disciplinei
2.2 Codul disciplinei
2.3.Titularul activităţilor de curs
2.4.Titularul activităţilor de seminar/laborator
2.5. Anul de studiu
I

UNIVERSITATEA SPIRU HARET
MEDICINĂ VETERINARĂ
MEDICINĂ VETERINARĂ
MEDICINĂ VETERINARĂ
I (Studii universitare de licență)
MEDICINĂ VETERINARĂ
Informare științifică, tehnici și metode de documentare
MV 2/2/48
Șef lucrări dr. Marinescu Ioana Andreea
Șef lucrări dr. Marinescu Ioana Andreea
2.6Semestrul
2 2.7 Tipul de evaluare
Cv

3.Timpul total estimat (ore pe semestru al activităţilor didactice)
3.1 Număr de ore pe săptămână
3
din care: 3.2 curs
3.4 Total ore din planul de învăţământ
42
din care: 3.5 curs
Distribuţia fondului de timp
Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren
Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri
Tutoriat
Examinări
Alte activităţi (vizite de studiu, etc.)
3.7 Total ore studiu individual
8
3.8 Total ore pe semestru
50
3.9 Număr de credite
2

2
28

2.8Regimul disciplinei
3.3 seminar/laborator
3.6 seminar/laborator

DSF
1
14
ore
2
1
1
2
2

4. Precondiţii (acolo unde este cazul)
4.1 de curriculum
Nu este cazul
4.2 de competenţe
Identificarea metodelor și tehnicilor de documentare.
5. Condiţii (acolo unde este cazul)
5.1. de desfăşurare a cursului

5.2. de desfăşurare a
seminarului/laboratorului

* Număr de locuri: 50
* Videoproiector
* Laptop
* Cretă/Marker
* Conectare internet
* Număr de locuri: 25
* Tablă
* Cretă/Marker
* Laptop/Videoproiector
* Aparatura de laborator

Competenţe
transversale

Competenţe
profesionale

6. Competenţele specifice acumulate
Cognitive:
* Precizează noţiunile generale necesare înţelegerii noțiunii de informare științifică.
* Utilizează noțiunile în vederea efectuării proiectelor specifice.
Abilităţi:
* Aplică principalele tehnici şi metodede informare, precum şi aplicaţiile corespunzătoare în domeniul medicinii veterinare.
* Elaborează metode și tehnici de informare științificăîn domeniul medicinii veterinare.
Competenţe de rol:
* Executarea responsabilă a lucrărilor practice de informare științifică de către studenţi în condiţii de autonomie restrânsă şi familiarizarea
acestora cu activităţi specifice ale muncii în echipă, aplicând teorii , metode, norme.
Competenţe de dezvoltare personală şi profesională:
* Conştientizarea nevoii de formare continuă; utilizarea eficientă a resurselor şi tehnicilor de învăţare pentru dezvoltarea personală şi
profesională.
* Realizarea unui plan de dezvoltare personală, prin utilizarea eficientă a surselor şi resurselor de comunicare şi formare profesională (internet,
baze de date, cursuri) etc.

7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate)
7.1 Obiectivul general al disciplinei
* Însușirea cunoștințelor teoretice și practice necesare înţelegerii noțiunii de informare științifică.
* Cunoaşterea principalelor tehnici și metode care se regăsesc în informarea științifică.
*Studierea tehnicilor şi metodelor privind informarea științifică corespunzătoare în domeniul medicinii veterinare.
7.2 Obiectivele specifice
* Însușirea aspectelor legate de o serie de metode și tehnici la diferite nivele de organizare a selecției informației.
* Cunoașterea modulului de generare sub aspect practic al funcţiilor specifice sistemelor informaționale, precum
şi modul de documentare.
Cursul abordeaza cercetarea ştiinţifică din punct de vedere sistemic, componenţial şi procedural. Elementele de
metodologie a cercetării ştiinţifice in domeniul medicinei veterinare şi aspectele specifice sunt clar exemplificate,
cu scopul de a le particulariza şi diferenţia de non-ştiinţă.
Se urmăreşte ca studentul să înveţe să elaboreze o lucrare ştiinţifică/proiect, precum şi să valorifice rezultatele
cercetării ştiinţifice.
8. Conţinuturi

8.1 Curs
Semestrul 2
1.Introducere în Metodologia Informării Ştiinţifice

Metode de predare

Observaţii

În scopul atingerii obiectivelor cursului se vor utiliza
metode didactice specifice: prelegere, dezbatere,
deducţie logică, studiul materialelor curriculare şi al
bibliografiei, măsurări experimentale ale parametrilor
biofizici investigaţi. Prezentarea temelor se va realiza
cu ajutorul mijloacelor clasice sau multimedia
(computer şi video-proiector), în funcţie de profilul
tematicii cursului sau a lucrărilor de laborator.
Idem
Idem
Idem

2 ore

2.Tehnici şi strategii informaționale ştiinţifice individuale.
2 ore
3.Tehnici şi strategii informaționale ştiinţifice în echipă.
2 ore
4.Etapele şi dinamica cercetării ştiinţifice. Tipuri de lucrări
2 ore
stiintifice/proiecte.
Etapele de elaborare a unei lucrări stiinfice/proiect.
5.Elaborarea instrumentelor de lucru.
Idem
2 ore
6.Clasificarea şi organizarea materialului editorial - bibliografic.
Idem
2 ore
7.Date în legătură cu locurile unde se află informatia.
Idem
2 ore
8.Planul teoretic al unei lucrări stiintifice/proiect. Organizarea unei lucrări Idem
2 ore
știintifice/proiect.
Simulare de lucrare/proiect.
9.Aparatul critic al unei lucrări stiintifice/proiect.
Idem
2 ore
10.Crearea unui model practic pentru intocmirea unui aparat critic.
Idem
2 ore
11.Modul de prezentare a unei lucrări stiintifice/proiect.
Idem
2 ore
12.Probleme de etica stiintifică. Proprietatea intelectuala si dreptul de
Idem
2 ore
autor.
13.Activitate practică în bibliotecă.
Idem
2 ore
14.Lucrare individuală la liberă alegeră (lucrare stiințifică/proiect).
Idem
2 ore
Bibliografie
A.BIBLIOGRAFIE OBLIGATORIE/MINIMALĂ:
*Achimaş A.C. Metodologia cercetării ştiinţifice, Ed. Universitară Iuliu Haţieganu Cluj Napoca,1999
*Rădulescu, Mihaela St., Metodologia Cercetării Ştiinţifice, Editura Didactică şi Pedagogică, 2006
*Repanovici, Angela, Managementul resurselor informationale in cercetarea stiintifica, Editura Universitatii Transilvania din Brasov, 2008.
B. BIBLIOGRAFIE FACULTATIVĂ:
*Latourneau, Jean, Guide d’initiation au travail intelectuel, Toronto, Oxford University, 1989
*Bell, Judith, Doing your Research Project, A guide for first-time researchers in education, helth and social science, 4th edn. Berkshire, Open University
Press, 2005.
C. BIBLIOGRAFIE SUPLIMENTARĂ:
*Neacsu, Ioan, Metode si tehnici de învătare eficientă, Editura militară, Bucuresti, 1990
*Eco, Umberto, Cum se face o teză de licenţă, traducere de George Popescu, Ed. Pontica, 2000
*Farina, Rafaelo, Metodologia. Avviamento alla tecnica del lavoro scientifico, Las. Roma, 1986.
8.2 Laborator
Metode de predare
Observaţii
Semestrul 2
Noţiuni generale despre informare științifică.
În scopul atingerii obiectivelor lucrărilor practice se vor 1 oră
utiliza: explicaţia, execuţia, observaţia, comparaţia şi deducţia logică.
Metode de documentare individuale.
-expunerea (prelegerea,explicatia);
1 oră
-observatia;
-conversatia;
-observarea independentă;
-comparatia;
-deductia logică;
Metode de documentare în echipă.
Idem
1 oră
Clasificarea și organizarea individuală a materialelor.
Idem
1 oră
Modul de prezentare a unei lucrări stiintifice/proiect.
Idem
1 oră
Simulare de lucrare/proiect.
Idem
1 oră
Test de verificare a cunoştinţelor prezentate în Verificare
1 oră
săptămânile 1 – 7.
Crearea unui model personalizat practic pentru intocmirea
unui aparat critic.
Proprietatea intelectuala.

Idem

1 oră

Idem

1 oră

Activitate practică în bibliotecă și bibliotecă virtuală.

Idem

1 oră

Metode de documentare propuse.
Tipuri de lucrări/proiecte.
Lucrare individuală la liberă alegeră (lucrare
țtiințifică/proiect)-Predare.
Test de verificare a cunoştinţelor prezentate în
săptămânile 8 - 13.

Idem
Idem
Idem

1 oră
1 oră
1 oră

Verificare

1 oră

A. Bibliografie
A.BIBLIOGRAFIE OBLIGATORIE/MINIMALĂ:
*Achimaş A.C. Metodologia cercetării ştiinţifice, Ed. Universitară Iuliu Haţieganu Cluj Napoca,1999
*Rădulescu, Mihaela St., Metodologia Cercetării Ştiinţifice, Editura Didactică şi Pedagogică, 2006
*Repanovici, Angela, Managementul resurselor informationale in cercetarea stiintifica, Editura Universitatii Transilvania din Brasov, 2008.
B. BIBLIOGRAFIE FACULTATIVĂ:
*Latourneau, Jean, Guide d’initiation au travail intelectuel, Toronto, Oxford University, 1989
*Bell, Judith, Doing your Research Project, A guide for first-time researchers in education, helth and social science, 4th edn. Berkshire, Open University
Press, 2005.
C. BIBLIOGRAFIE SUPLIMENTARĂ:
*Neacsu, Ioan, Metode si tehnici de învătare eficientă, Editura militară, Bucuresti, 1990
*Eco, Umberto, Cum se face o teză de licenţă, traducere de George Popescu, Ed. Pontica, 2000
*Farina, Rafaelo, Metodologia. Avviamento alla tecnica del lavoro scientifico, Las. Roma, 1986.
9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice, asociaţiilor profesionale şi angajatori
reprezentativi din domeniul aferent programului
Continutul disciplinei este în concordantă cu ceea ce se deruleaza pentru cunoastere reprezentativa in domeniu în alte centre universitare din
tară si din străinătate. Pentru o mai bună adaptare la cerintele pietei muncii, a continutului disciplinei au loc întâlniri atât cu reprezentanti ai mediului de
afaceri, practicieni cât si cu cadre didactice din universitate, specialisti si din alte universităti si institutii de cercetare.
10. Evaluare
Tip activitate

10.1 Criterii de evaluare

10.2 Metode de evaluare

10.3 Pondere din
nota finală

Semestrul 2
10.4
Verificare finală
Colocviu scris, tip grilă cu mai multe
Curs
variante de itemi (40 întrebări).
10.5 Seminar/
Colocviu
Promovarea probei practice
laborator
10.6 Standard minim de performanţă
Pentru promovarea examenului (nota 5): promovarea probei practice (criteriu obligatoriu), acumularea la examenul scris a minim 5 puncte.

Semnătura titularului de curs
Lector dr. Marinescu Andreea

Semnătura titularului de laborator,
Lector dr. Marinescu Andreea
FIŞA DISCIPLINEI

15.

Date despre program

80%
20%

1.1.Instituţia de învăţământ superior
1.2.Facultatea
1.3.Departamentul
1.4.Domeniul de studii
1.5.Ciclul de studii
1.6.Programul de studii/Calificarea

UNIVERSITATEA SPIRU HARET
MEDICINĂ VETERINARĂ
Medicină Veterinară
Medicină Veterinară
I (Studii universitare de licenţă)
Medicină Veterinară

2.Date despre disciplină
2.1.Denumirea disciplinei
2.2. Codul disciplinei
2.3. Titularul activităţilor de curs

Etologia animalelor
MV/3/5/19
Şef lucrări dr. Dinu Cristina

2.4.Titularul activităţilor de seminar

Şef lucrări dr. Dinu Cristina

2.5. Anul de studiu

II

2.6.Semestrul

3.Timpul total estimat (ore pe semestru al activităţilor didactice)
3.1 Număr de ore pe săptămână sem 4
3
3.4 Total ore din planul de învăţământ
42

4

2.7. Tipul de
evaluare

din care: 3.2 curs
din care: 3.5 curs

Distribuţia fondului de timp
Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren
Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri
Tutoriat
Examinări
Alte activităţi: Elaborare proiect de grup pentru examinarea finală
3.7 Total ore studiu individual
33
3.9 Total ore pe semestru
75
3.10 Număr de credite
3

colocviu

2
28

2.8.Regimul disciplinei

3.3 seminar/laborator
3.6 seminar/laborator

Op

1
14
ore
10
10
10
3

4. Precondiţii (acolo unde este cazul)
4.1 de curriculum
4.2 de competenţe



Executarea tehnicilor de laborator pentru determinarea unor indicatori biologici; utilizarea aparaturii de laborator pentru identificarea
unor parametrii funcţionali la nivelul aparatelor şi sistemelor organismului animal.

5. Condiţii ( acolo unde este cazul)
5.1. de desfăşurare a cursului



5.2. de desfăşurare a
seminarului/laboratorului




Prelegerile se desfăşoară în săli cu un număr 50 locuri şi acces la internet. Echipament de predare multimedia
(Videoproiector, Laptop) şi programe Microsoft Word, Power Point.
Lucrările practice se desfăşoară în săli cu un număr 14 locuri.
Determinările indicatorilor rentabilităţii productivităţii animale se fac prin calcul matematic. Demonstraţiile funcţiilor organelor şi
sistemelor biologice sunt prezentate prin filme video, programe interactive şi tehnici de laborator.

Competenţe
transversale

Competenţe
profesionale

6. Competenţele specifice acumulate





Cognitive:
Cunoaşterea şi înţelegerea proceselor şi mecanismelor fiziologice şi etologice în scopul dezvoltării unor raţionamente logice medicale, care să permită
studenţilor să aprecieze statusul fiziologic-productiv al organismului animal şi să ştie să intervină în realizarea rentabilităţii productivităţii animale.
Abilităţi:
Formarea deprinderilor şi abilităţilor necesare pentru tinerii medici veterinari specialişti în scopul de a fi capabili să constate la timp factorii limitativi ai
rentabilităţii productive la animale şi să ştie să intervină în redresarea ei.
Competenţe de rol:
Executarea responsabilă de către studenţi, a lucrărilor practice de etologie a animalelor de rentă în condiţii de autonomie restrânsă şi familiarizarea acestora
cu activităţi specifice ale muncii în echipă;
Competenţe de dezvoltare personală şi profesională:
Conştientizarea nevoii de formare continuă; utilizarea eficientă a resurselor şi tehnicilor de învăţare pentru dezvoltarea personală şi profesională. Capacitatea
de însuşire a noilor cunoştinţe şi terminologiei în domeniu etc.

7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate)
7.1 Obiectivul general al disciplinei

Însuşirea de către studenţi a noţiunilor de bază ale etologiei animalelor de rentă.

Înţelegerea relaţiilor de interacţiune şi determinism dintre diferitele structuri şi funcţii ale organismului animal în
scopul de a consolida studiul ştiinţelor de clinică medicală şi a altor domenii ştiinţifice cu care etologia interferează.
7.2 Obiectivele specifice




Formarea deprinderilor şi abilităţilor necesare tinerilor specialişti pentru a putea să recunoască şi să crească
rentabilitatea animalelor de fermă.
Prezentând şi exemplificând procesele şi mecanismele de etologice, cursul urmăreşte să dezvolte la tinerii studenţi
raţionamente logice medicale care să-i ajute mai departe în înţelegerea viitoarelor cunoştinţe clinice de
specialitate.

8. Conţinuturi
8.1 Curs
Semestrul 4
Actul comportamental. Caracteristicile comportamentului înnăscut şi al comportamentului dobândit.







Observaţii

Prelegerile se desfăşoară pe suport
power-point şi acces la resurse
multimedia (computer şi videoproiector).
Idem

2 ore

Anterior prelegerilor, cursurile sunt
distribuite studenţilor pe suport
electronic pentru o mai bună
interacţiune în timpul predării.
Idem

2 ore

Idem

2 ore

Comportamentul social şi poziţia faţă de om. Caracteristicile ierarhizării sociale la animale. Idem
Particularităţi ale comportamentului social în timpul periodelor de furajare, păşunare, odihnă, la animale
în creşterea lor rentabilă. Situaţii conflictuale agonistice la animale.
Comportamentul sexual, particularităţi pe specii de animale. Caracteristici posturale la masculi. Idem
Manifestări specifice ale comportamentului estral la femele.
Importanţa cunoaşterii vârstei maturităţii sexuale, a vârstei maturităţii de reproducţie, a momentului Idem
optim al însămânţării artificiale sau montei naturale la animale în scopul creşterii rentabile a
animalelor.
Comportamentul maternal. Manifestări comportamentale şi caracteristici posturale la parturiţie. Idem
Recunoaşterea fătului şi alăptarea.
Manifestări comportamentale ale relaţiei mamă-făt. Caracteristici posturale şi vocale în perioada de Idem
îngrijire maternală.
Manifestări comportamentale ale nou-născutului: de însoţire, de integrare în grup, de explorare şi Idem
joacă, de protecţie şi apărare.
Ritualul de curtare al femelei la păsări. Comportamentul de ouat şi de clocire la păsări. Efectele Idem
dăunătoare ale clocirii şi metode de prevenire.
Comportamentul parental la păsări: îngrijirea puilor, semnalizări sonore de alarmă, de adăpostire, de Idem
ameninţare. Comportamentul alelomimetic la puii crescuţi în grupuri relativ compacte, fără mama-cloşcă.
Tulburări ale comportamentului sexual şi maternal la animalele de rentă.
Idem
Bibliografie obligatorie
Dinu Cristina – Fiziologia şi etologia animalelor, vol II, Editura Fundaţiei ,,România de Mâine”, Bucureşti, 2010
Dojană, N. – Fiziologia animalelor de fermă, Editura Printech, Bucureşti, 2006.

2 ore

Învăţarea condiţionată de reacţii emoţionale. Învăţare prin încercare şi eroare. Învăţare prin
afecţiune filială. Învăţarea lentă prin habituare, prin imitare, prin joc, prin raţionament.
Comportamentul nutriţional. Importanţa cunoaşterii particularităţilor digestiei la animale: masticaţia,
deglutiţia, tranzitul gastro-intestinal, digestia enzimatică în intestinul subtire, activitatea microbiană în
intestinul gros. Metode de prevenire a comportamentelor viciate (aerofagia, coprofagia, codofagia,
tocirea dinţilor, ticul ursului, sindromul de pică).
Secificul păşunatului la rumegătoarele mari şi mici. Importanţa cunoaşterii preferinţelor gustative la
animale.
Particularităţile digestiei la păsări. Importanţa cunoaşterii comportamentului de odihnă şi de somn în
creşterea rentabilă a animalelor. Comportamentul nutriţional al animalelor întreţinute în stabulaţie.




Metode de predare

2 ore

2 ore

2 ore
2 ore
2 ore
2 ore
2 ore
2 ore
2 ore
2 ore

Bibliografie facultativă
Brummer, H., Putten, G., Schafer, M., Wennrich, G. Ethology of animals of economic importance. Behaviour of farm animals and practical applications of ethology. Ed.
Sambraus, H., 1978
Cociu M. - Etologie. Comportamentul animal. Ed. ALL, Bucureşti, 1999.
Keeling, L.G., Gonyou, H.W. Social behaviour in farm animals.Ed. Keeling, L.G. 2001
Palicica R., Coman I. - Etologie. Ed. Orizonturi Universitare, Timişoara,1998.
Stelian Acatincăi - Etologie: Comportamentul animalelor domestice, Ed. EUROBIT Timișoara, 2003
8.2 Seminar/laborator
Semestrul 4
Exemplificarea actelor reflexe necondiţionate, înnăscute, la animalele de rentă.
Exemplificarea actelor reflexe condiţionate, dobândite, la animalele de rentă.

Metode de predare

Observaţii

În scopul înţelegerii mecanismelor fiziologice
şi etologice se vor utiliza: explicaţia, execuţia,
observaţia, analiza şi deducţia logică.

1 oră

Evaluarea tipurilor comportamentale (digestiv, social, sexual, maternal) prin indicatori direcţi (productivi,
reproductivi, etologici)
Factori de risc, de protecţie şi indiferenţi în creşterea animalelor de rentă.
Comportamentul alimentar. Durata, numărul şi intervalele dintre perioadele de masticaţie, de rumegare,
de adăpare, de odihnă, defecare şi micţiune. Ritmul de furajare, frontul de păşunare.
Comportamentul social stabilirea ierarhiei de grup. Comportamentul agonistic şi agresivitatea.
Comportamentul sexual: atracţia, căutarea şi identificarea femelelor în călduri. Numărul de salturi,
încercări şi monte efective. Agresivitatea şi retivitatea masculilor.
Comportamentul estral: manifestări particulare în funcţie de specia de animale.
Comportamentul maternal. Durata, numărul periodelor de alăptare, rata de supt, îngrijire maternală
(însoţire, lingere şi mirosire), vocalizare, agresivitate maternală.

Determinări obiective prin măsurători fizice

1 oră

Evaluarea prin calcul statistic.
Observaţie şi analiză prin indicatori etologici.

1 oră
1 oră

Program interactiv şi demonstraţie video
Program interactiv şi demonstraţie video

1 oră
1 oră

Program interactiv şi demonstraţie video
Urmărirea obiectivă a relaţei mamă-făt în
maternităţile fermelor de animale.

1 oră
1 oră











Manifestări comportamentale ale nou-născutului: de însoţire, de integrare în grup, de explorare şi Evaluarea mecanismelor etologice prin
1 oră
joacă, de protecţie şi apărare. Comportamentul alelomimetic la tineretul animalelor de rentă crescut programe de observaţie şi analiză.
în grupuri compacte, izolaţi de mame.
Programe de antrenament şi dresaj la cabaline pe cicluri de vârstă (1-2 ani, 2-3 ani şi 3-4 ani), derulate Analiza şi evaluarea lor prin teste de mişcare. 1 oră
în manej.
Ritualul de curtare al femelei la cocoş, curcan, fazan, păun.
Program interactiv şi demonstraţie video
1 oră
Comportamentul de ouat şi de clocire la păsări şi palmipede.
Observaţie şi analiză prin indicatori etologici.
1 oră
Tipuri de comportamente viciate: digestiv, sexual şi maternal la animalele de rentă.
Program interactiv şi demonstraţie video
1 oră
Tehnici de redresare a rentabilităţii productive la animalele de fermă.
Executarea de calcule matematice.
1 oră
Bibliografie obligatorie
Dinu Cristina – Fiziologia şi etologia animalelor, vol II, Editura Fundaţiei ,,România de Mâine”, Bucureşti, 2010
Dojană, N. – Fiziologia şi etologia animalelor de fermă, Editura Printech, Bucureşti, 2006.
Bibliografie facultativă
Brummer, H., Putten, G., Schafer, M., Wennrich, G. Ethology of animals of economic importance. Behaviour of farm animals and practical applications of ethology. Ed.
Sambraus, H., 1978
Cociu M. - Etologie. Comportamentul animal. Ed. ALL, Bucureşti, 1999.
Keeling, L.G., Gonyou, H.W. Social behaviour in farm animals.Ed. Keeling, L.G. 2001
Palicica R., Coman I. - Etologie. Ed. Orizonturi Universitare, Timişoara,1998.
Stelian Acatincăi - Etologie: Comportamentul animalelor domestice, Ed. EUROBIT Timișoara, 2003

9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice, asociaţiilor profesionale şi angajatori
reprezentativi din domeniul aferent programului
Discutarea conţinutului cursului şi a cerinţelor lui practice, cu reprezentanţii Colegiului Medicilor Veterinari din România, precum şi cu reprezentanţi din ferme de animale
pariculare şi de stat.
10. Evaluare
Tip activitate



10.1 Criterii de evaluare

10.2 Metode de evaluare

10.3 Pondere din
nota finală

Semestrul 4
10.4 Curs
Verificarea finală
Colocviu
70%
10.5
Susţinerea testelor şi probelor practice de verificare a cunoştinţelor
Se înregistrează rezultatele obţinute la probele
30%
Seminar/laborator
stabilite pe parcursul semestrului.
practice de laborator.
10.6 Standard minim de performanţă
Pentru promovarea colocviului (nota 5): abordarea teoretică a tuturor subiectelor din temetica de colocviu şi promovarea cel puţin a jumătate din numărul total al probelor
practice de verificare a cunoştinţelor stabilite pe parcursul semestrului.

Semnătura titularului de curs,
Şef lucr.dr. Dinu Cristina

Semnătura titularului de seminar,
Şef lucr.dr. Dinu Cristina

FIŞA DISCIPLINEI
1. Date despre program
1.1.Instituţia de învăţământ superior
1.2.Facultatea
1.3.Departamentul
1.4.Domeniul de studii
1.5.Ciclul de studii
1.6.Programul de studii/Calificarea
2.Date despre disciplină
2.1.Denumirea disciplinei
2.2. Codul disciplinei
2.3. Titularul activităţilor de curs
2.4.Titularul activităţilor de seminar
2.5. Anul de studiu

Universitatea Spiru Haret
Medicina Veterinara
Medicina Veterinara
Medicina Veterinara
Licenta
Medicina Veterinara

III

Bunăstarea și protecția animalelor
Mv/3/5/20
Conferențiar univ. Dr. Andronie Ioana Cristina
Conferențiar univ. Dr. Andronie Ioana Cristina
2.6.Semestrul
5 2.7. Tipul de evaluare

3.Timpul total estimat (ore pe semestru al activităţilor didactice)
3.1 Număr de ore pe săptămână
din care: 3.2 curs
5
3.4 Total ore din planul de învăţământ
70
din care: 3.5 curs
Distribuţia fondului de timp
Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren
Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri
bTutoriat

3
42

Examen
oral

2.8.Regimul
disciplinei

3.3 seminar/laborator
3.6 seminar/laborator

Ob

2
28
ore
14
10
14
10

Examinări
Alte activităţi
3.7 Total ore studiu individual
3.9 Total ore pe semestru
3.10 Număr de credite

8
0
56
126
5

4. Precondiţii (acolo unde este cazul)
4.1 de curriculum
4.2 de competenţe
5. Condiţii ( acolo unde este cazul)
5.1. de desfăşurare a cursului
5.2. de desfăşurare a
seminarului/laboratorului

Genetica, Fiziologie, Sisteme de producții, Igiena animalelor

Prelegerile se desfăşoară în săli cu echipament de predare multimedia,
Lucrările practice se desfășoară în laborator dotat cu echipament multimedia, în fermă (fise de evaluare a
bunastarii si protectiei animalelor, monitor cardiac), transportatori de animale. Obiectivele lucrărilor practice
sunt atinse prin studiu individual, dialog, studii de caz, evaluare în fermă (trei lucrari practice), referat cu
subiect impus

Competnţe
transversale

Competenţe
profesionale

6. Competenţele specifice acumulate
Cunoştinţe corespunzătoare despre comportamentul şi nevoile psihologice ale animalelor, precum şi abilităţile şi competenţele
necesare privind creşterea, alimentaţia, bunăstarea, şi igiena acestora, în general.
Cunoașterea modalităţilor de aplicare a reglementărilor privind protecţia animalelor de rentă, a animalelor de companie şi
agrement, a animalelor folosite în experimente sau în alte scopuri ştiinţifice, a animalelor sălbatice în captivitate, a animalelor pe
timpul transporului şi a animalelor în timpul suprimării vieţii lor
Dezvoltarea de abilităţi cu privire la identificarea cauzelor ce duc la deprecierea bunăstării animalelor şi modalitatea de asigurare
a celor cinci necesităţi ale animalelor.
Înţelegerea conceptului de bunăstarea animalelor şi odată cu aceasta conştientizarea a ceea ce înseamnă etica profesională, relaţia
strânsă dintre medic, animal, şi proprietarul de animale.
Înţelegerea rolului stabilirii nivelului calitativ al bunăstării animalelor în contextul siguranţei alimentului.
Conştientizarea rolului profesiei veterinare şi a medicului veterinar în bunăstarea şi protecţia animalelor.
Conştientizarea nevoii de documentare permanentă privind evoluţia legislaţiei specifice domeniului pentru a putea completa fişele de
evaluare în cadrul inspecţiei.
Cunoaşterea şi înţelegerea terminologiei specifice domeniului.
Dezvoltarea de abilităţi privind întocmirea şi prezentarea unui referat de specialitate în condiţii de redactare impuse
7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate)
7.1 Obiectivul general al
Asigurarea de cunoştinţe referitoare la: rolul, importanţa şi modul de asigurare al bunăstării animalelor în diferitele sisteme
disciplinei
de creştere corelate cu nevoile fiziologice şi cele comportamentale, prezenţa stereotipiilor; modul de corectare a factorilor,
în vederea creşterii productivităţii animalelor; aplicarea măsurilor de protecţie a animalelor reglementate care asigură
bunăstarea animalelor în sistemele de creştere, pe timpul transportului şi în timpul suprimării vieţii; oferirea de consultanţă
fermierilor, proprietarilor de animale privind problemele generale de bunăstare a animalelor.
7.2 Obiectivele specifice
Însuşirea cunoştinţelor referitoare la particularitatile de protective a animalelor de renta, a celor de companie şi agrement,
a celor folosite în experimente sau alte scopuri ştiinţifice şi a celor sălbatice în captivitate.
8. Conţinuturi
8.1 Curs
Curs introductiv: obiectivele disciplinei; competenţele
dobândite ca rezultat al învăţării, precizarea metodelor şi
instrumentelor de lucru, a surselor de date, precum şi a
cerinţelor şi standardelor de evaluare formativă pe
parcursul studiului şi de evaluare finală.
Introducere in bunastarea animalelor - conceptul de
bunăstare a animalelor
Etica bunăstării animalelor – importanța pentru medicii
veterinari
Relaţia om - animal și educația umană în bunăstarea
animalelor
Bunăstarea animalelor şi nevoile lor
Problemele generale ale bunăstării animalelor de rentă în
sistemul intensiv de creştere
Protecţia animalelor de rentă
Protecţia animalelor de companie şi agrement
Protecţia animalelor folosite în experienţe sau alte
scopuri ştiinţifice
Protecţia animalelor sălbatice în captivitate
Bunăstarea animalelor pe timpul transportului
Protecţia animalelor pe timpul transportului
Protecţia animalelor în timpul suprimării vieţii lor
Rolul profesiei veterinare şi a medicului veterinar în
bunăstarea şi protecţia animalelor

Metode de predare
Prelegere axata pe suportul powerpoint şi pe acces la resurse multimedia.
Interacţiune cu studenţii.

Observaţii
Sportul de curs este distribuit
studenţilor pe cale electronică la
începutul cursului
Se recomandă studenţilor
parcurgerea prealabilă a
suportului de curs pentru a putea
interacţiona în timpul predării

Prelegere axata pe suportul powerpoint si interacţiunea cu studenţii.

Idem

Prelegere axata pe suportul powerpoint si interacţiunea cu studenţii.
Prelegere axata pe suportul powerpoint si interacţiunea cu studenţii.
Prelegere axata pe suportul powerpoint si interacţiunea cu studenţii.
Prelegere axata pe suportul powerpoint si interacţiunea cu studenţii.
Prelegere axata pe suportul powerpoint si interacţiunea cu studenţii.
Prelegere axata pe suportul powerpoint si interacţiunea cu studenţii.
Prelegere axata pe suportul powerpoint si interacţiunea cu studenţii.
2 prelegeri, axate Prelegere axata pe
suportul power-point, interacţiunea cu
studenţii şi pe accesul la resursele
multimedia.
Prelegere axata pe suportul powerpoint si interacţiunea cu studenţii..
Prelegere axata pe suportul powerpoint si interacţiunea cu studenţii.

Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem

Idem
Idem

Bibliografie obligatorie
Andronie Ioana – Note de curs 2013-2014
Andronie Ioana - Protecţia animalelor. Ed. FRM, Bucureşti 2003, 1-99.

Decun M., - Etologia, bunăstarea şi protecţia animalelor. Ed. Mirton, Timişoara,
2004.
Teuşdea V. – Bunăstarea și protecția animalelor. Editura Omega Print, București, 2005.
Bibliografie facultativă
Broom D.M., Fraser A.F., Domestic Animal Behaviour and Welfare. Blackwel Publisher, 2008.
Bernard E.Rollin, - Veterinary Medical Ethics Theory and Cases. Blackwel Publishing, 2012.
Bernard E.Rollin, - Animal Rights and Human Morality. Prometheus Books, 2006.
Cociu M., - Etologie, comportamentul animalelor.Ed.All, Bucureşi, 1999.
Grandin Temple, - Livestock Handling and Transport. Hardcover, CABI, 3rd edition, 2007.
Webster John, - Management and Welfare of Farm Animals. Wiley-Blackwel, 2012.
*** Animal Welfare journal

8.2. Seminar/laborator
Prezentarea și discutarea cerinţelor de pregătire a temelor
lucrărilor practice şi a testului practic în vederea examinării
finale.
Evaluarea bunăstării animalelor pe baza nevoilor animalelor

Metode de predare
Prezentare
Prezentare protocol evaluare,
exemplificare, studiu de caz

Observaţii
Se folosesc mijloacele din dotarea
laboratorului

Evaluarea bunăstării animalelor pe baza indicatorilor
fiziologici
Evaluarea bunăstării animalelor pe baza indicatorilor
productivi și imunologici
Particularitati de protectie ale animalelor de rentă

Studiu de caz- evaluare

Se folosesc mijloacele din dotarea
laboratorului
Se folosesc mijloacele din dotarea
laboratorului
Fermă / Expozitie (IndAgra)

Studiu de caz- evaluare

Evaluarea de grup a bunăstării animalelor de rentă

Identificare în fermă/ pe
exponate
Studiu de caz- evaluare

Evaluarea bunăstării animalelor
Evaluarea protecţiei animalelor de rentă în ţara noastră
Evaluarea protecţiei viteilor în ţara noastră
Evaluarea protecţiei suinelor în ţara noastră

Test evaluare cunoștințe
Prezentare fișă evaluare - Studiu
de caz - evaluare
Studiu de caz- evaluare

Evaluarea protecţiei gainilor ouătoare în ţara noastră

Studiu de caz- evaluare

Evaluarea protectiei animalelor
Evaluarea protecţiei animalelor pe timpul transportului în ţara
noastră
Evaluarea protecţiei animalelor în timpul suprimării vieții în
ţara noastră
Bunăstarea animalelor în tara noastra și în Uniunea Europeană

Test practic în fermă
Fișă de evaluare
Studiu de caz
Fișă de evaluare
Studiu de caz
2 lucrări – dezbateri

Se folosesc mijloacele din dotarea
laboratorului
Se folosesc mijloacele din dotarea
laboratorului
Se folosesc mijloacele din dotarea
laboratorului
Se folosesc mijloacele din dotarea
laboratorului
Fișa de evaluare
Se folosesc mijloacele din dotarea
laboratorului
Se folosesc mijloacele din dotarea
laboratorului
Se folosesc mijloacele din dotarea
laboratorului

Bibliografie obligatorie
Andronie Ioana, Furnaris F. - Evaluarea protecţiei animalelor şi a mediului. Ed. FRM, Bucureşti 2005, 1-130.
*** Legea 191/ 2002 grădinilor zoologice şi acvariilor publice.
*** Legea 9/2008 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 205/2004 privind protecţia animalelor;
*** Ordinul ANSVSA nr. 143/2002 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind protecţia animalelor folosite în scopuri
ştiinţifice sau alte scopuri experimentale;
*** Ordinul ANSVSA nr.72/2005 Norma sanitară veterinară privind standardele minime pentru protecţia viţeilor;
*** Ordinul ANSVSA nr.75/2005 Norma sanitară veterinară privind standardele minime pentru protecţia animalelor de fermă;
*** Ordinul ANSVSA nr.136/2006 Norma sanitară veterinară privind standardele minime pentru protecţia găinilor ouătoare ;
*** Ordinul ANSVSA nr.202/2006 Normă sanitară veterinară privind standardele minime pentru protecţia porcilor;
*** Ordinul ANSVSA nr. 83/2006 conditii privind bunastarea animalelor pe durata transportului
*** Ordinul ANSVSA nr. 180/2008 Normă sanitară veterinară privind protecţia animalelor în timpul tăierii sau uciderii;
*** Ordinul ANSVSA nr. 31/2008 Norme metodologice de aplicare a Legii nr. 205/2004
*** Ordinul ANSVSA nr. 74/2009 privind asigurarea conditiilor tehnice pentru aplicarea Normei sanitare veterinare privind protectia
animalelor in timpul sacrificarii si uciderii
*** Ordinul ANSVSA nr. 42/2010 pentru modificarea Normei sanitare veterinare privind standardele minime pentru protectia gainilor
ouatoare
*** Ordin ANSVSA nr. 30 /2010 Norma sanitara veterinară privind stabilirea normelor minime de protecţie a puilor destinaţi producţiei
de carne
*** Ordinul ANSVSA nr.63/2012 Norma sanitara veterinara privind protectia pasarilor in ferma si in timpul transportului
*** Ordinul ANSVSA nr. 20/2012 pentru aprobarea Normelor metodologice de monitorizare a standardelor de microclimat, precum şi a
necesarului de apă şi de hrană, în vederea asigurării statusului minim de bunăstare a porcinelor din exploataţiile comerciale
*** Regulamentul CE nr.1/2005, protecţia animalelor în timpul transportului;
*** Regulamentul CE nr.1099/2009 privind protecția animalelor în momentul uciderii
*** Recomandarea CE nr.90/2006 protecţia puilor de carne în sistemul intensiv
Bibliografie facultativă
*** Welfare Quality® (2009): Welfare Quality® assessment protocol for pigs. Welfare Quality® Consortium, Lelystad, Netherlands.
*** Welfare Quality® (2009): Welfare Quality® assessment protocol for cattle. Welfare Quality® Consortium, Lelystad, Netherlands.
*** Welfare Quality® (2009): Welfare Quality® assessment protocol for poultry. Welfare Quality® Consortium, Lelystad, Netherlands.
9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice, asociaţiilor profesionale şi
angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului
Discutarea conţinutului disciplinei şi a cerinţelor de bunăstare și protecție a animalelor cu toți cei implicați: fermieri, proprietari de
animale, medici veterinari, procesatori, consumatori.

10. Evaluare
Tip activitate

10.1 Criterii de evaluare

10.2 Metode de evaluare

10.4 Curs

Să dovedească însușirea minimă a materiei/
Răspunsuri fără erori grave

Examen oral cu bilete

10.5 Seminar/laborator

Implicarea în pregătirea şi rezolvarea problemelor
practice

Test practic

10.3 Pondere din nota
finală
60%

40%

10.6 Standard minim de performanţă
Nota 5 va fi acordată pentru insușirea minimă a cunoştinţelor de bază ale disciplinei de studiu, pentru răspunsuri fără erori și pentru activitate minima
desfășurată în timpul lucrărilor practice
Semnătura titularului de curs,
Conf.univ.dr. Ioana Andronie

Semnătura titularului de seminar,
Conf.univ.dr. Ioana Andronie

FIŞA DISCIPLINEI
16. Date despre program
1.1.Instituţia de învăţământ superior
1.2.Facultatea
1.3.Departamentul
1.4.Domeniul de studii
1.5.Ciclul de studii
1.6.Programul de studii/Calificarea
2.Date despre disciplină
2.1.Denumirea disciplinei
2.2. Codul disciplinei
2.3. Titularul activităţilor de curs
2.4.Titularul activităţilor de seminar
2.5. Anul de studiu

Universitatea SPIRU HARET Bucuresti
MEDICINĂ VETERINARĂ
Medicină veterinară
Medicină veterinară
I (Studii universitare de licenţă)
Medină veterinară/Doctor medic veterinar

III

IMUNOLOGIE.IMUNOPATOLOGIE
MV 3/5/21
Prof. univ. dr. Turcu Dănuţ
Prof. univ. dr. Turcu Dănuţ
2.6.Semestrul
5
2.7. Tipul de evaluare

3.Timpul total estimat (ore pe semestru al activităţilor didactice)
3.1 Număr de ore pe săptămână
4
din care: 3.2 curs
3.4 Total ore din planul de învăţământ
56
din care: 3.5 curs
Distribuţia fondului de timp
Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren
Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri
Tutoriat
Examinări
Alte activităţi
3.7 Total ore studiu individual
44
3.9 Total ore pe semestru
100
3.10 Număr de credite
4
4. Precondiţii (acolo unde este cazul)
4.1 de curriculum
4.2 de competenţe

5. Condiţii ( acolo unde este cazul)
5.1. de desfăşurare a cursului
5.2. de desfăşurare a
seminarului/laboratorului

6. Competenţele specifice acumulate





E
Oral

2
28

2.8.Regimul
disciplinei

3.3 seminar/laborator
3.6 seminar/laborator

Ob

2
28
ore
15
14
10
1
1
3

Microbiologie I (MV/2/3/18)
Microbiologie II (Mv/2/4/18)
Prelevarea de probe pentru examenul imunologic de laborator. Executarea tehnicilor imunologice de laborator bazate
pe reacţia antigen şi anticorp pentru diagnosticul unor boli microbiene, pentru determinarea titrului de imunoglobuline
din sânge şi alte lichide biologice



Prelegerile se desfăşoară în săli dotate cu echipament de videoproiecţie şi proiecţie diapozitive. Număr de
locuri = 50. Videoproiector. Laptop. Retroproiector pentru diapozitive. Tablă. Cretă/marker. Conectare la
internet.
Lucrările practice se desfăşoară în laborator specializat de imunologie care asigură fiecărui student acces la
efectuarea practică a lucrării. Număr de locuri = 14. Reagenţi imunologici. Imunoplăci. Aparat de electroforeză
orizontală. Aparat de electroforeză verticală. Substanţe chimice pentru preparare tampoane. Apă distilată.
Negatoscop.

Competenţe
profesionale

Cognitive – Execută tehnici imunologice utilizate în mod curent pentru diagnosticul paraclinic al bolilor cu etiologie microbiană la animale. Determină titrul
anticorpilor după vaccinare. Execută interpretarea reacţiilor imunologice şi pune diagnosticul serologic şi alergic la animale.
Abilităţi – Aplică principiile necesare pentru efectuarea principalelor tehnici de diagnostic imunologic. Utilizează în mod curent echipamentele de laborator
necesare pentru efectuarea diagnosticului paraclinic imunologic. Citeşte şi interpretează rezultatul reacţiilor imunologice efectuate.

Competenţe
transversale

Competenţe de rol - Executarea responsabilă a lucrărilor practice de imunologie şi imunopatologie de către studenţi în condiţii de autonomie restrânsă şi
familiarizarea acestora cu activităţi specifice ale muncii în echipă.
Competenţe de dezvoltare personală şi profesională: Conştientizarea nevoii de formare continuă. Utilizarea eficientă a resurselor şi tehnicilor de învăţare
pentru dezvoltarea personală şi profesională continuă. Cunoaşterea oportunităţii tehnicilor terapeutice şi căilor de administrare a serurilor imune şi a
vaccinurilor. Formarea şi utilizarea limbajului imunologic/ imunopatologic.

7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate)
7.1 Obiectivul general al disciplinei
Însuşirea cunoştinţelor privind imunitatea naturală şi cea dobândită. Mecanisme care stau la baza reacţiilor
dintre antigene şi efectorii imunităţii “in vivo” şi “in vitro” şi sfera lor aplicativă.
Principii generale despre imunoprofilaxie şi imunoterapie. Tendinţe moderne în perfecţionarea tehnicilor
imunologice de diagnostic paraclinic.
7.2 Obiectivele specifice
Imunitatea naturală şi cea inductibilă. Efectori celulari şi umorali ai imunităţii. Mecanisme celulare şi umorale ale
proceselor imunologice. Principii generale despre imunoprofilaxie şi imunoterapie. Mecanisme care stau la baza
reacţiilor dintre antigene şi efectorii imunităţii. Mecanisme celulare şi umorale ale proceselor imunopatologice din
şi stări de hipersensibilitate. Principii de imunoprofilaxie şi combatere a bolilor microbiene la animale.

8. Conţinuturi
8.1. Curs
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Semestrul 5
Imunologie. Imunopatologie
Imunitatea naturală şi dobândită. Fenomenul inflamator. Mecanismele imunităţii
naturale. Conceptul de self şi non self. Antigenul. Definiţii. Condiţiile antigenităţii şi
imunogenităţii. Specificitatea antigenelor. Antigenele, tipuri speciale de non self.
Clasificarea antigenelor. Antigene de histocompatibilitate
Structura sistemului imunitar. Competenţa imunologică. Organele sistemului imunitar.
Organe imunologic competente primare şi secundare. Celulele imunologic competente.
Celulele prezentatoare de antigen. Filogenia imunocompetenţei. Ontogenia
imunocompetenţei. Maturarea celulelor imunocompetente.
Imunogeneza. Definiţii. Efectorii umorali ai răspunsului imun. Structura diferitelor clase
de imunoglobuline. Tipuri funcţionale de imunoglobuline. Biosinteza şi catabolismul
imunoglobulinelor. Particularităţi ale imunoglobulinelor la animale.
Răspunsul imun umoral. Elemente implicate în răspunsul imun umoral. Cooperarea
celulară în cadrul răspunsului imun umoral. Secvenţa de activare a răspunsului imun
umoral. Subclasele de limfocite Th. Principalele interleukine implicate în răspunsul imun
umoral. Răspunsul imun umoral primar şi secundar. Dinamica raspunsului imun.
Imunoreglarea.
Imunoglobulinele şi alte molecule implicate cu diferite grade de specificitate în
mecanismele imunologice. Receptorii şi markerii celulelor imunologic competente. Alte
molecule din membranele celulare cu rol în diferite mecanisme imunologice: integrine,
selectine, adresine etc. Inducţia şi dinamica răspunsului imun. Anticorpi monoclonali.
Efectorii celulari ai imunităţii. Imunitatea de tip celular, mediată umoral. Răspunsul imun
celular. Particularităţi ale răspunsului imun celular. Imunitatea celulară mediată prin
anticorpi. Filogenia şi ontogenia imunocompetenţei. Determinanţii genetici ai răspunsului
imun şi imunoglobulinelor: complexul major şi minor de histocompatibilitate. Variaţia
izotipică, alotipică şi idiotipică a imunoglobulinelor
Reglarea răspunsului imun. Mecanisme de reglare a răspunsului imun. Reglarea
răspunsului imun prin anticorpi. Reglarea răspunsului imun prin complexe imune.
Reglarea răspunsului imun prin anticorpi anti-idiotipici. Reglarea răspunsului imun prin
celule helper supresor şi contrasupresor. Reglarea neuroendocrină a răspunsului imun.
Reglarea genetică a răspunsului imun. Imunomodularea răspunsului imun. Diminuarea
răspunsului imun (imunosupresia). Amplificarea răspunsului imun (imunostimularea).
Toleranţa imunologică
Efectorii neimunologici ai imunităţii. Principalii efectori neimunologici ai imunităţii.
Interleukinele. Interferonii. Factorul de necroză ai tumorilor. Neuroleukinele. Factorul de
stimulare ai coloniilor celulare. Prostaglandine, prostacicline, tromboxani şi leucotriene.
Factorii de transformare a creşterii. Complementul.
Mecanismele reacţiilor dintre antigene şi efectorii imunităţii şi sfera lor aplicativă în
imunodiagnostic, agregarea, citoliza (cu şi fără participarea complementului),
opsonizarea, efectul Killer asupra celulelor ţintă, inhibarea macrofagelor.
Aplicaţii practice ale imunologiei. Detectarea anticorpilor. Detectarea antigenelor.
Modificări pe care le suferă antigenul după ce are loc cuplarea cu anticorpii. Metode
imunologice pentru evidenţierea antigenelor cu ajutorul anticorpilor marcaţi. Profilaxie şi
combatere. Vaccinuri obţinute prin metode clasice. Vaccinuri moderne. Căi de
administrare a vaccinurilor. Stabilirea oportunităţii şi momentului potrivit pentru vaccinare
Conceptul de imunopatie. Deficitele imunologice. Boli tumorale determinate de
transformarea malignă a celulelor imunocompetente.

Metode de predare

Observaţii

Prezentarea se va realiza cu ajutorul mijloacelor
multimedia (computer, videoproiector),
retroproiector pentru diapozitive şi expunere
liberă
Prezentarea se va realiza cu ajutorul mijloacelor
multimedia (computer, videoproiector),
retroproiector pentru diapozitive şi expunere
liberă
Prezentarea se va realiza cu ajutorul mijloacelor
multimedia (computer, videoproiector),
retroproiector pentru diapozitive şi expunere
liberă
Prezentarea se va realiza cu ajutorul mijloacelor
multimedia (computer, videoproiector),
retroproiector pentru diapozitive şi expunere
liberă

2 ore

Prezentarea se va realiza cu ajutorul mijloacelor
multimedia (computer, videoproiector),
retroproiector pentru diapozitive şi expunere
liberă
Prezentarea se va realiza cu ajutorul mijloacelor
multimedia (computer, videoproiector),
retroproiector pentru diapozitive şi expunere
liberă

3 ore

Prezentarea se va realiza cu ajutorul mijloacelor
multimedia (computer, videoproiector),
retroproiector pentru diapozitive şi expunere
liberă

1 oră

Prezentarea se va realiza cu ajutorul mijloacelor
multimedia (computer, videoproiector),
retroproiector pentru diapozitive şi expunere
liberă
Prezentarea se va realiza cu ajutorul mijloacelor
multimedia (computer, videoproiector),
retroproiector pentru diapozitive şi expunere
liberă
Prezentarea se va realiza cu ajutorul mijloacelor
multimedia (computer, videoproiector),
retroproiector pentru diapozitive şi expunere
liberă

2 ore

Prezentarea se va realiza cu ajutorul mijloacelor
multimedia (computer, videoproiector),
retroproiector pentru diapozitive şi expunere
liberă

1 oră

3 ore

2 ore

3 ore

3 ore

2 ore

2 ore

12

Hipersensibilitatea (alergia). Tipuri de hipersensibilitate. Principalele boli alergice. Principii
de diagnostic, tratament şi profilaxie.

13

Autoimunitatea. Principalele boli autoimune. Fenomene autoimune. Fenomene
autoimune implicate în celelalte ramuri ale patologiei. Imunitatea şi boala canceroasă.
Tendinţe moderne în prepararea de vaccinuri constituite din anticorpi antiidiotip, aplicaţii
ale ingineriei genetice în vederea obţinerii de efectori ai imunităţii.
Noţiuni de imunofarmacologie.

14

Prezentarea se va realiza cu ajutorul mijloacelor
multimedia (computer, videoproiector),
retroproiector pentru diapozitive şi expunere
liberă
Prezentarea se va realiza cu ajutorul mijloacelor
multimedia (computer, videoproiector),
retroproiector pentru diapozitive şi expunere
liberă
Prezentarea se va realiza cu ajutorul mijloacelor
multimedia (computer, videoproiector),
retroproiector pentru diapozitive şi expunere
liberă

1 oră

2 ore

1 oră

A. Bibliografie obligatorie/minimală
1. Turcu D., Imunologie. Note de curs 2008.
2. Răducănescu H., Compendiu de imunopatologie veterinară, Editura Fundaţiei “România de Mâine”, 191 p
3. Mihai Carp-Cărare, Dorina Timofte, Imunologie şi imunopatologie, Editura Venus, Iaşi, 2002
4. Vior C., Biotehnologii medicale, Editura Editura Fundaţiei România de Mâine, Bucureşti, 2000.

B. BIBLIOGRAFIE FACULTATIVĂ
1. Vior C., Biotehnologii medicale, Editura Editura Fundaţiei România de Mâine, Bucureşti, 2000.
2. Mihai Carp-Cărare, Dorina Timofte, Imunologie şi imunopatologie, Editura Venus, Iaşi, 2002
C. BIBLIOGRAFIE SUPLIMENTARĂ
1. Turcu D., Microscopia electronică în diagnosticul virozelor la animale, Editura Elisavaros, 2002, 133 p. – Teste imunocitochimice si imunoectronomicroscopice
Observaţii
8.2. Lucrări practice laborator
Metode de predare
Echipamente şi materiale necesare pentru desfăşurarea lucrărilor practice de
imunologie. Prelevarea şi prelucrarea probelor de sânge. Măsuri de protecţia muncii şi a
mediului care se aplică în laboratorul de imunologie.
Contraimunoelectroforeză (CIEF). Executare test CIEF. Citire şi interpretare rezultate.
Discuţii.
Imunodifuzia simplă radială Mancini (IDSR).
Executare test. Citire şi interpretare rezultate. Discuţii.
Imunoelectroforeza. Executare test. Citire şi interpretare rezultate. Discuţii.
Electroforeza bidimensională.
Executare test. Citire şi interpretare rezultate. Discuţii.
Dozarea lizozimului seric.
Predare liberă. Executare teste. Citire şi interpretare rezultate. Discuţii.

Se utilizează explicaţia, execuţia, observaţia,
comparaţia, citirea şi interpretarea rezultatelor

2 ore

Se utilizează explicaţia, execuţia, observaţia,
comparaţia, citirea şi interpretarea rezultatelor

2 ore
2 ore

Se utilizează explicaţia, execuţia, observaţia,
comparaţia, citirea şi interpretarea rezultatelor
Se utilizează explicaţia, execuţia, observaţia,
comparaţia, citirea şi interpretarea rezultatelor

2 ore
2 ore

Se utilizează explicaţia, execuţia, observaţia,
comparaţia, citirea şi interpretarea rezultatelor

2 ore

Se utilizează explicaţia, execuţia, observaţia,
comparaţia, citirea şi interpretarea rezultatelor
Se execută o tehnică de laborator însuşită. Se citeşte
şi interpretează rezultatele

Colocviu lucrări practice imunologie

2 ore

A. Bibliografie obligatorie /minimală
1. Turcu D., Virusologie Îndrumător de lucrări practice, Editura fundaţiei România de Mâine, 2004
2. Turcu D., Bacteriologie. Lucrări aplicative, Editura Fundaţiei România de Mâine, Bucureşti, 2004
3. Turcu D., Mariana Oporanu, Practicum de imunologie veterinară, Editura Elisavaros, Bucureşti, 2010

9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice, asociaţiilor profesionale şi angajatori
reprezentativi din domeniul aferent programului

Discutarea conţinutului disciplinei cu reprezentanţi ai mediului de afaceri, şefi de laboratoare de imunologie din cadrul Direcţiilor Sanitare
Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor (DSVSA), Institutul de Diagnostic şi Sănătate Animală (IDSA) şi Institutul pentru Controlul
Medicamentelor şi produselor Biologice de uz Veterinar (ICBMV).

10. Evaluare
Tip activitate
10.4 Curs

10.1 Criterii de evaluare
Verificare finală

10.2 Metode de evaluare
Examen oral cu 3 subiecte

10.3 Pondere din nota finală
70%

Frecvenţă
Lista de prezenţă la curs
10%
10.5 Seminar/laborator
Promovarea probei practice
20%
TOTAL
100%
10.6 Standard minim de performanţă

Pentru promovarea examenului (nota 5): promovarea probei practice (criteriu obligatoriu), acumularea la examenul oral a minimum 5 puncte
Semnătura titularului de curs,
Prof.univ.dr. Turcu Dănuţ

Semnătura titularului de seminar,
Prof.univ.dr. Turcu Dănuţ
FIŞA DISCIPLINEI

17. Date despre program
1.1.Instituţia de învăţământ superior
1.2.Facultatea
1.3.Departamentul
1.4.Domeniul de studii
1.5.Ciclul de studii
1.6.Programul de studii/Calificarea

Universitatea Spiru Haret
Medicină Veterinară
Medicină Veterinară
Medicină Veterinară
I (Studii universitare de licenţă)
Medicină Veterinară

2.Date despre disciplină
2.1.Denumirea disciplinei
2.2. Codul disciplinei
2.3. Titularul activităţilor de curs
2.4.Titularul activităţilor de seminar
2.5. Anul de studiu

III

Anatomie patologică
MV/3/5/22; MV/3/6/22
Lector univ. dr. Petruţ Tănase
Lector univ. dr. Petruţ Tănase
2.6.Semestrul
5 2.7. Tipul de evaluare

E oral

III

6

E oral

3.Timpul total estimat (ore pe semestru al activităţilor didactice)
3.1 Număr de ore pe săptămână sem. 5
5
din care: 3.2 curs
sem. 6
5
3.4 Total ore din planul de învăţământ
140
din care: 3.5 curs
Distribuţia fondului de timp
Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren
Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri
Tutoriat
Examinări
Alte activităţi ………
3.7 Total ore studiu individual
85
3.9 Total ore pe semestru
225
3.10 Număr de credite
9 (5; 4)
4. Precondiţii (acolo unde este cazul)
4.1 de curriculum
4.2 de competenţe
5. Condiţii ( acolo unde este cazul)
5.1. de desfăşurare a cursului

5.2. de desfăşurare a
seminarului/laboratorului





2
2
56

2.8.Regimul
disciplinei

3.3 seminar/laborator
3.6 seminar/laborator

Ob
Ob

3
3
84
ore
16
16
15
25
9
4

Embriologie. Histologie (Mv 1/1/02; Mv 1/2/02)
Anatomie patologică 1 (MV/3/5/27)
Cunoaşterea şi executarea tehnicilor de necropsie la mamifere şi păsări; identificarea şi caracterizarea macroscopică a
leziunilor pe cadavru prospăt şi piese formolizate precum şi microscopic pe lame histopatologice.














Număr de locuri: 50
Videoproiector; Laptop
Tablă ; Cretă /marker
Conectare internet
Număr de locuri: 12
Microscoape optice ML4M: 12
Microscoape optic cu cameră video şi monitor TV: 1
Microscoape optic Olympus prevăzut cu cameră video şi soft de morfometrie: 1
Tablă; Cretă/marker
Reactivi histologici, baie de includere, baie de colorare, coloranţi, etuvă, microtom
Lame histopatologice
Cadavre proaspete şi piese formolizate
Trusă de necropsie

6. Competenţele specifice acumulate

profesionale

Competenţe

Cognitive
Însuşirea şi cunoaşterea limbajului medical de bază referitor la modificările ţesuturilor, organelor şi sistemelor în principalele afecţiuni la animale. Cunoaşterea
şi recunoaşterea principalelor leziuni caracteristice şi specifice.
Utilizarea cunoştinţelor pentru explicarea şi interpretarea unor procese patologice.
Abilităţi
Execută şi interpretează diagnosticul morfologic şi histopatologic şi stabileşte diagnostic de certitudine în diferite afecţiuni ale animalelor. Studenţii au
capacitatea de a utiliza aspectele lezionale ale organelor şi ţesuturilor în scopul evaluării unui diagnostic prezumtiv sau unde este cazul, un diagnostic de
certitudine.
Însuşirea limbajului de specialitate.

Competenţe
transversale

Competenţe de rol
Executarea responsabilă a tehnicilor de necropsie la mamifere şi păsări şi a lucrărilor practice de microscopie optică (identificarea leziunilor macro- şi
microscopic)
Obişnuirea cu activitatea în echipă.
Competenţe de dezvoltare personală şi profesională
Conştientizarea nevoii de formare continuă; utilizarea eficientă a resurselor şi tehnicilor de învăţare pentru dezvoltarea personală şi profesională.
Aprofundarea cunoştinţelor cu ultimele prevederi ale FAO şi UE în domeniul diagnosticului morfopatologic.
Cunoaşterea şi înţelegerea limbajului, terminologiei specifice.

7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate)
7.1 Obiectivul general al disciplinei
Anatomia patologică sau morfopatologia este o componentă a patologiei. Scopul este cunoaşterea şi
recunoaşterea modificărilor anatomo şi histopatologice produse în bolile animalelor, în vederea stabilirii unui
diagnostic corect. Cursul îşi propune să cunoască modificările structurale care determină simptomele, şi acolo
unde este cazul, leziunile caracteristice şi pe cele patognomonice.
În acest scop studenţii trebuie să-şi însuşească aspectele structurale ale proceselor patologice
fundamentale, să recunoască leziunile induse de diferiţi germeni patogeni la nivelul celulelor, ţesuturilor,
organelor şi sistemelor.
7.2 Obiectivele specifice
Însuşirea terminologiei anatomo- şi histopatologice corecte folosită în medicina veterinară în special şi în
ştiinţele biologice în general.
Vizualizarea, cunoaşterea şi recunoaşterea principalelor leziuni din medicina veterinară.
Elaborarea unui diagnostic anatomo şi histopatologic corect.
Crearea unui limbaj corect în vederea folosirii în specialităţile clinice.
8. Conţinuturi
8.1 Curs
Noţiuni introductive. Definiţia şi obiectul anatomiei patologice,
concepte de bază. Moartea locală: necrobioza, necroza, apoptoza şi
gangrena.
Distrofiile/acumulări tisulare: hidrice, protidice, pigmentare, glucidice,
lipidice, nucleotidice, minerale.
Tulburările circulaţiei sanguine şi lacunare: hiperemia, ischemia,
hemoragia, tromboza, embolia, metastazarea, infarctul, şocul, edemul,
hidropizia, tulburările circulaţiei limfatice.
Procese de adaptare morfofuncţională: atrofia (etiopatogeneză,
tipologie, morfologie, evoluţia şi urmările atrofiilor); hipotrepsia
(etiopatogeneză, morfologie, evoluţie).
Procese de adaptare morfofuncţională; morfologia tulburărilor creşterii
şi diferenţierii celulare şi tisulare: modulaţie, transformare,
sinciţializare, hipertrofie, hiperplazie, metaplazie, hipoplazie, anaplazie

Metode de predare
Prezentarea se va realiza cu
ajutorul mijloacelor multimedia
(computer şi video-proiector) şi
expunere liberă.
Idem

Observaţii
2 ore

2 ore

Idem

2 ore

Idem

2 ore

Idem

2 ore

Inflamaţia: etiopatogeneza, tipologie (alterative, exsudative,
Idem
2 ore
proliferative, cu substrat imun), terminarea inflamaţiilor.
Procesele regenerative: regenerarea vaselor, a ţesutului conjunctiv,
Idem
2 ore
cartilaginos, osos, muscular, epitelial, nervos.
Procesele regenerative: vindecarea plăgilor, organizarea patologică.
Idem
2 ore
Patogeneza şi morfologia procesului tumoral: caracteristica generală a
Idem
2 ore
procesului tumoral, biologia celulelor tumorale, markerii de malignitate,
etiopatogeneza procesului tumoral, clasificarea şi denumirea tumorilor,
morfologia tumorilor.
Malformaţii congenitale: etiopatogeneză, clasificare şi morfologie.
Idem
2 ore
Morfopatologia aparatului cardiovascular: morfopatologia cordului.
Idem
2 ore
Morfopatologia vaselor sanguine şi limfatice.
Idem
2 ore
Morfopatologia organelor hemato- şi limfopoetice: morfopatologia
Idem
2 ore
măduvei osoase şi a splinei.
Morfopatologia limfonodurilor, bursei Fabricius, ţesutului asociat
Idem
2 ore
mucoaselor
Morfopatologia aparatului respirator: morfopatologia căilor respiratorii,
Idem
2 ore
pulmonului, cavităţii toracice şi a sacilor aerieni
Morfopatologia aparatului digestiv: morfopatologia stomacului,
Idem
2 ore
prestomacelor, intestinelor şi cecumurilor
Morfopatologia a glandelor digestive şi a cavităţii abdominale: ficat,
Idem
2 ore
pancreas, peritoneu fascii abdominale
Morfopatologia aparatului excretor: morfopatologia rinichilor şi a căilor
Idem
2 ore
urinare
Morfopatologia aparatului genital:morfopatologia aparatului genital
Idem
2 ore
mascul şi femel.
Morfopatologia glandelor mamare la diferite specii de animale
Idem
2 ore
Aparatului genital la păsări. Diferenţe şi asemănări între mamifere şi
Idem
2 ore
păsări
Morfopatologia sistemului nervos: morfopatologia encefalului, măduvei
Idem
2 ore
şi a nervilor
Morfopatologia aparatului locomotor: morfopatologia oaselor,
Idem
2 ore
articulaţiilor, muşchilor scheletici şi a burselor seroase.
Morfopatologia pielii şi fanerelor. Aspecte comparative între speciile de
Idem
2 ore
animale domestice.
Morfopatologia unor boli carenţiale şi intoxicaţii: hiposelenoza/
Idem
2 ore
hipovitaminoza E, hipovitaminoza A, hipocuproza, hipozincoza,
fluproza, micoze şi micotoxicoze.
Morfopatologia unor boli virale: pesta porcină, boala de Newcastle,
Idem
2 ore
anemia infecţioasă equină, gastroenterita transmisibilă a porcului,
hepatita Rubarth, b. Carre, b de Gumboro, febra aftoasă, ectima
contagioasă, difterovariola, IBR-IPV, LTI, rabia, b. Aujesky,
encefalopatiile spogiforme transmisibile, leucozele mamiferelor şi
păsărilor, b. Marek, papilomatozele, adenomatoza pulmonară a oilor.
Morfopatologia unor boli bacteriene: antrax, clostridiozele, rujetul,
Idem
2 ore
pasteurelozele,
salmonelozele,
colibacilozele,
listerioza,
pleuropneumonia infecţioasă a porcului, leptospiroza, spirochetoza
aviară, tuberculoza, paratuberculoza, bruceloza, micoplasmozele,
actinomicoza, actinobaciloza.
Morfopatologia unor boli parazitare: hemosporidiozele, coccidiozele,
Idem
2 ore
cisticercoza, cenuroza, hidatidoza, fascioloza, ascaridioza,
trichineloza, singamoza, strongilatozele.
A. BIBLIOGRAFIE OBLIGATORIE/MINIMALĂ:
1. Avram Eugenia – 2001 – Anatomie patologică veterinară specială şi diagnostic necropsic, Ed. Fundaţiei ,,România de Mâine”, Bucureşti.
2. Popovici V. - 1999 – Morfopatologie generală, Ed. Fundaţiei ,,România de Mâine”, Bucureşti.
3. Petruţ T. - 2015 – Note de curs.
B. BIBLIOGRAFIE FACULTATIVĂ:
1. Manolescu N. şi colab. – 2000 – Compendiu de anatomie patologică clinică veterinară, vol. I., Ed. Fundaţiei ,,România de Mâine”, Bucureşti.
C. BIBLIOGRAFIE SUPLIMENTARĂ:
1. Cătoi C. – 2006 – Anatomie patologică specială, vol. I, Ed. Academic Pres, Cluj Napoca.
2. Paul I. – 1996 - Etiomorfopatologie veterinară, Editura Bic All, Bucureşti.
8.2 Seminar/laborator
Metode de predare
Elemente de tanatologie. Proiecţii, diapozitive.
explicaţie, execuţie
Modificările cadaverice, necroza, gangrena. Vizualizare pe piese
explicaţie, execuţie
formolizate şi cadavru proaspăt. Discuţii, comparaţii.
Tehnica examinării anatomopatologice: necropsia pe cadavru proaspăt
explicaţie, execuţie
la mamifere. Recoltarea de probe pentru examenul histopatologic.
Comparaţie cu alte examene de laborator.
Tehnica examinării anatomopatologice: necropsia pe cadavru proaspăt
explicaţie, execuţie
la păsări.
Examenul macroscopic şi microscopic al leziunilor în tulburările de
metabolism: atrofia, distrofiile hidrice, protidice, pigmentare.
Vizualizare pe piese formolizate, cadavru proaspăt şi lame
histopatologice.
Examenul macroscopic şi microscopic al leziunilor în tulburările de
metabolism: glucidice, lipidice, nucleoprotidice, minerale. Vizualizare
pe piese formolizate, cadavru proaspăt şi lame histopatologice.
Examenul macroscopic şi microscopic al leziunilor circulaţiei sangvine
şi lacunare (hiperemia activă, ischemia, hemoragia, tromboza).

Observaţii
3 ore
3 ore
3 ore
3 ore

explicaţie, execuţie

3 ore

explicaţie, execuţie

3 ore

explicaţie, execuţie

3 ore

Vizualizare pe piese formolizate, cadavru proaspăt şi lame
histopatologice.
Examenul macroscopic şi microscopic al leziunilor circulaţiei sangvine
explicaţie, execuţie
3 ore
şi lacunare (hiperemia pasivă, anemia, embolia, edemul). Vizualizare
pe piese formolizate, cadavru proaspăt şi lame histopatologice.
Examenul macroscopic şi microscopic al leziunilor inflamatorii
explicaţie, execuţie
3 ore
(alterative, exsudative). Vizualizare pe piese formolizate, cadavru
proaspăt şi lame histopatologice.
Examenul macroscopic şi microscopic al leziunilor inflamatorii
explicaţie, execuţie
3 ore
(proliferative). Vizualizare pe piese formolizate, cadavru proaspăt şi
lame histopatologice.
Examenul macroscopic şi microscopic al leziunilor regenerative
explicaţie, execuţie
3 ore
(plăgile per primam şi per secundam intenţionem). Vizualizare pe piese
formolizate, cadavru proaspăt şi lame histopatologice.
Examenul macroscopic şi microscopic al tumorilor benigne şi maligne.
explicaţie, execuţie
3 ore
Vizualizare pe piese formolizate, cadavru proaspăt şi lame
histopatologice.
Examenul macroscopic şi microscopic al leziunilor aparatului
explicaţie, execuţie
3 ore
cardiovascular: morfopatologia cordului, vaselor sanguine şi limfatice.
Vizualizare pe piese formolizate, cadavru proaspăt şi lame
histopatologice.
Examenul macroscopic şi microscopic al leziunilor organelor hematoexplicaţie, execuţie
3 ore
şi limfopoetice. Vizualizare pe piese formolizate, cadavru proaspăt şi
lame histopatologice.
Examenul leziunilor aparatului respirator: morfopatologia căilor
explicaţie, execuţie
3 ore
respiratorii, pulmonului, cavităţii toracice şi a sacilor aerieni - tipuri de
pneumonii, pleurite, granuloame pulmonare.
Examenul leziunilor aparatului digestiv. Morfopatologia stomacului,
explicaţie, execuţie
3 ore
prestomacelor, intestinelor şi cecumurilor.
Morfopatologia glandelor digestive şi a cavităţii abdominale: ficat,
explicaţie, execuţie
3 ore
pancreas, peritoneu, fascii abdominale.
Morfopatologia rinichilor şi a căilor urinare.
explicaţie, execuţie
3 ore
Morfopatologia aparatului genital: morfopatologia aparatului genital
explicaţie, execuţie
3 ore
mascul şi femel.
Morfopatologia glandelor mamare la diferite specii de animale.
explicaţie, execuţie
3 ore
Examenul leziunilor aparatului locomotor.
Aparatului genital la păsări. Diferenţe şi asemănări între mamifere şi
explicaţie, execuţie
3 ore
păsări.
Morfopatologia sistemului nervos: morfopatologia encefalului, măduvei
explicaţie, execuţie
3 ore
şi a nervilor
Morfopatologia aparatului locomotor: morfopatologia oaselor,
explicaţie, execuţie
3 ore
articulaţiilor, muşchilor scheletici şi a burselor seroase.
Morfopatologia pielii şi fanerelor. Aspecte comparative între speciile de
explicaţie, execuţie
3 ore
animale domestice.
Morfopatologia unor boli carenţiale şi intoxicaţii: hiposelenoza/
explicaţie, execuţie
3 ore
hipovitaminoza E, hipovitaminoza A, hipocuproza, hipozincoza,
fluproza, micoze şi micotoxicoze.
Morfopatologia unor boli virale: pesta porcină, boala de Newcastle,
explicaţie, execuţie
3 ore
anemia infecţioasă equină, gastroenterita transmisibilă a porcului,
hepatita Rubarth, b. Carre, b de Gumboro, febra aftoasă, ectima
contagioasă, difterovariola, IBR-IPV, LTI, rabia, b. Aujesky,
encefalopatiile spogiforme transmisibile, leucozele mamiferelor şi
păsărilor, b. Marek, papilomatozele, adenomatoza pulmonară a oilor.
Morfopatologia unor boli bacteriene: antrax, clostridiozele, rujetul,
explicaţie, execuţie
3 ore
pasteurelozele,
salmonelozele,
colibacilozele,
listerioza,
pleuropneumonia infecţioasă a porcului, leptospiroza, spirochetoza
aviară, tuberculoza, paratuberculoza, bruceloza, micoplasmozele,
actinomicoza, actinobaciloza.
Morfopatologia unor boli parazitare: hemosporidiozele, coccidiozele,
explicaţie, execuţie
3 ore
cisticercoza, cenuroza, hidatidoza, fascioloza, ascaridioza,
trichineloza, singamoza, strongilatozele.
A. BIBLIOGRAFIE OBLIGATORIE/MINIMALĂ:
1. Avram Eugenia – 2002 – Anatomie patologică - Caiet de lucrări practice, Ed. Fundaţiei ,,România de Mâine”, Bucureşti.
2. Avram Eugenia – 2001 – Anatomie patologică veterinară specială şi diagnostic necropsic, Ed. Fundaţiei ,,România de Mâine”, Bucureşti.
3. Popovici V. - 1999 – Morfopatologie generală, Ed. Fundaţiei ,,România de Mâine”, Bucureşti.
B. BIBLIOGRAFIE FACULTATIVĂ:
1. Manolescu N. şi colab. – 2000 – Compendiu de anatomie patologică clinică veterinară, vol. I., Ed. Fundaţiei ,,România de Mâine”,
Bucureşti.
C. BIBLIOGRAFIE SUPLIMENTARĂ:
1. Cătoi C. – 2006 – Anatomie patologică specială, vol. I, Ed. Academic Pres, Cluj Napoca.
2. Paul I. – 1996 - Etiomorfopatologie veterinară, Editura Bic All, Bucureşti.
9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice, asociaţiilor profesionale şi angajatori
reprezentativi din domeniul aferent programului


Discutarea conţinutului disciplinei cu reprezentanţi ai angajatorilor din domeniul asistenţei veterinare în vederea armonizării cunoştinţelor
predate cu cerinţele practice ale acestora.

10. Evaluare
Tip activitate

10.1 Criterii de evaluare

10.2 Metode de evaluare

10.3 Pondere din nota finală

Verificarea cunoştinţelor

Examen

70%

Testarea abilităţilor practice

Colocviu

30%

Semestrul 5
10.4 Curs
10.5 Seminar/laborator

10.6 Standard minim de performanţă

Pentru promovarea examenului (nota 5): promovarea probei practice (cunoaşterea şi executarea tehnicilor de necropsie la mamifere şi păsări; identificarea şi
caracterizarea macroscopică a leziunilor pe cadavru prospăt şi piese formolizate precum şi microscopic pe lame histopatologice - criteriu obligatoriu) şi abordarea
teoretică a tuturor subiectelor de pe biletul de examen.
Tip activitate

10.1 Criterii de evaluare

10.2 Metode de evaluare

10.3 Pondere din nota finală

Verificarea cunoştinţelor

Examen

70%

Testarea abilităţilor practice

Colocviu

30%

Semestrul 6
10.4 Curs
10.5 Seminar/laborator

10.6 Standard minim de performanţă

Pentru promovarea examenului (nota 5): promovarea probei practice (cunoaşterea şi executarea tehnicilor de necropsie la mamifere şi păsări; identificarea şi
caracterizarea macroscopică a leziunilor pe cadavru prospăt şi piese formolizate precum şi microscopic pe lame histopatologice - criteriu obligatoriu) şi abordarea
teoretică a tuturor subiectelor de pe biletul de examen.

Semnătura titularului de curs,
Lector univ. dr. Petruţ Tănase

Semnătura titularului de seminar,
Lector univ. dr. Petruţ Tănase

FIŞA DISCIPLINEI
18. Date despre program
1.1.Instituţia de învăţământ superior
1.2.Facultatea
1.3.Departamentul
1.4.Domeniul de studii
1.5.Ciclul de studii
1.6.Programul de studii/Calificarea
2.Date despre disciplină
2.1.Denumirea disciplinei
2.2. Codul disciplinei
2.3. Titularul activităţilor de curs
2.4.Titularul activităţilor de seminar
2.5. Anul de studiu

Universitatea Spiru Haret Bucuresti
Medicină veterinară
Medicină veterinară
Medicină veterinară
Licenţă
Medină veterinară/Doctor medic veterinar

FARMACOLOGIE
MV 3/5/23; MV3/6/23
III
III

Prof. univ. dr. Turcu Dănuţ
Prof. univ. Dr. Turcu Dănuţ
2.6.Semestrul
5
6

2.7. Tipul de evaluare

3.Timpul total estimat (ore pe semestru al activităţilor didactice)
3.1 Număr de ore pe săptămână
4
din care: 3.2 curs
4
3.4 Total ore din planul de învăţământ
112
din care: 3.5 curs
Distribuţia fondului de timp
Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren
Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri
Tutoriat
Examinări
Alte activităţi
3.7 Total ore studiu individual
113
3.9 Total ore pe semestru
225
3.10 Număr de credite
9 (5; 4)

E
E
2
2
56

2.8.Regimul disciplinei

3.3 seminar/laborator
3.6seminar/laborator

Ob
Ob
2
2
56
ore
23
23
22
22
8
15

4. Precondiţii (acolo unde este cazul)
4.1 de curriculum
4.2 de competenţe
Utilizarea cunoştinţelor acumulate la chimie şi biochimie
5. Condiţii ( acolo unde este cazul)
5.1. de desfăşurare a cursului
5.2. de desfăşurare a
seminarului/laboratorului
6. Competenţele specifice acumulate

Prelegerile se desfăşoară în săli dotate cu echipament de videoproiecţie
Lucrările practice se desfăşoară în laborator specializat de farmacologie care asigură fiecărui student acces la efectuarea
practică a lucrării de laborator

Competenţe
profesionale
Competenţe
transversale

Cognitive - cunoaşterea principalelor grupe terapeutice şi compatibilităţile dintre medicamente; cunoaşterea efectelor secundare, modul de înregistrare şi
raportare a lor; cunoaşterea căilor şi modului de administrare a diferitelor forme farmaceutice la animale
Abilităţi - Abilitatea de a redacta reţete simple şi compuse; abilitatea de a prescrie terapia adjuvantă şi de a corela medicaţia cu starea fiziologică a animalului.
Abilitatea de a aplica terapia individuală şi de grup.

Competenţe de rol - Executarea responsabilă a lucrărilor practice de farmacologie de către studenţi în condiţii de autonomie restrânsă şi familiarizarea
acestora cu activităţi specifice ale muncii în echipă. Evaluarea animalului înainte de tratament şi informarea proprietarului.
Competenţe de dezvoltare personală şi profesională: Conştientizarea nevoii de formare continuă; utilizarea eficientă a resurselor şi tehnicilor de învăţare
pentru dezvoltarea personală şi profesională. Formarea gândirii biologice şi medicale a viitorilor medici veterinari privind farmacocinetica şi farmacodinamia
substanţelor medicamentoase utilizate în terapie la animale.

7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate)
7.1 Obiectivul general al disciplinei
Se însuşesc cunoştinţe de farmacocinetică, farmacodinamie, farmacovigilenţă, farmacografie, farmacoterapie şi
farmacoepidemiologie a medicamentelor de uz veterinar. Se dobândesc cunoştinţe privind biodisponibilitatea,
absorbţia, distribuţia în organism, efectele farmacodinamice şi căile de eliminare a medicamentelor utilizate în
terapeutică. Se formează gândirea medicală în vederea aplicării diferitelor remedii pentru vindecarea animalelor
bolnave.
7.2 Obiectivele specifice
În cadrul farmacocineticii generale se prezintă absorbţia, biodisponibilitatea, distribuţia în organism; mecanisme
de biotransformare şi căile de eliminare a medicamentelor din organism. În cadrul farmacodinamiei se prezintă
acţiunea medicamentelor la nivel molecular, celular şi asupra diferitelor aparate şi sisteme şi efectele
farmacodinamice. Farmacotoxicologia şi reacţiile adverse. Fenomene care pot să apară în urma administrării
repetate şi/sau asocierii de medicamente. Farmacoterapia antimicrobiană. Medicaţia sistemului nervos
vegetativ; sistemului nervos central; sistemului cardiovascular; sistemului respirator; aparatului digestiv;
sângelui şi organelor hematoformatoare; sistemului reproducător; pielii şi mucoaselor şi a bolilor parazitare
8. Conţinuturi
8.1. Curs
8.1. Curs
Semestrul 5
Farmacologie 1
Introducere în studiul disciplinei si ramurile farmacologiei Ştiinţe de graniţă cu farmacologia. Utilitatea practică a
farmacologiei.
Farmacocinetica generală. Absorbţia. Factorii care influenţează absorbţia. Căile de administrare.
Biodisponibilitatea. Trecerea medicamentelor prin membrane biologice. Transportul şi distribuţia
medicamentelor în organism. Mecanisme de metabolizare (biotransformare). Eliminarea medicamentelor din
organism. Aspecte privind stabilirea dozelor.
Farmacodinamie generală. Acţiunea medicamentelor la nivel molecular acţiunea medicamentelor la nivel
celular. Tipuri de receptori şi proprietăţile acestora. Acţiunea medicamentelor asupra diferitelor aparate şi
sisteme. Efectele farmacodinamice ale medicamentelor. Relaţiile dintre proprietăţile fizico-chimice şi activitatea
farmacologică a medicamentelor.
Farmacotoxicologia şi reacţiile adverse la medicamente. Fenomene care pot să apară în urma administrării
repetate şi/sau asocierii de medicamente. Reacţii adverse consecutive administrării unor medicamente.
Intoxicaţii medicamentoase (iatropatii).
Farmacoterapia bolilor microbiene: antiseptice şi dezinfectante; chimioterapice; peniciline şi alte antibiotice Lactamice; antibiotice din grupul tetraciclinelor; antibiotice din grupul aminoglicozidelor; antibiotice din grupul
macrolidelor, lincosamidelor şi alte antibiotice; medicamente antifungice şi antivirale.
Medicaţia sistemului nervos vegetativ. Substanţe parasimpaticomimetice. Substanţe parasimpaticolitice.
Substanţe simpaticomimetice. Substanţe simpaticolitice.
TOTAL
Semestrul 6
Farmacologie 2
Medicaţia sistemului nervos central: substanţe depresoare ale sistemului nervos central; interacţiunea dintre
medicamentele depresoare şi organism; substanţe narcotice gazoase; substanţe narcotice volatile; substanţe
narcotice nevolatile; substanţe hipnotice; derivaţi ai acidului barbituric; derivaţi ai magneziului. substanţe
analgezice; substanţe sedative; substanţe tranchilizante minore şi majore.
Medicamente cu actiune asupra sistemului cardiovascular. Medicamente analeptice cardiace. Medicamentele
asistoliei cardiace. Medicamente vasodilatatoare. Medicamente vasoconstrictoare. Medicamente hemostatice.
Medicaţia sistemului respirator: bronhodilatatoare şi antiinflamatoare; antitusive; expectorante; medicaţia
congestiei pulmonare.
Medicaţia aparatului urinar.
Medicaţia aparatului digestiv: substanţe digestive (eupeptice); substanţe ruminatorii; substanţe vomitive;
substanţe antivomitive (antiemetice); substanţe purgative; substanţe antidiareice (constipante, stiptice);
antiseptice intestinale;substanţe carminative.
Medicamente cu acţiune asupra sângelui şi organelor hematoformatoare.
Medicamente cu acţiune asupra aparatului reproducător.
Medicamente inflamatorii şi antiinflamatorii
Medicamente cu aţiune locală la nivelul pielii şi mucoaselor
Farmacoterapia bolilor parazitare: medicaţia bolilor produse de nematode; medicaţia bolilor produse de
cestode; medicaţia bolilor produse de trematode; medicaţia bolilor produse de protozoare; medicaţia
ectoparazitozelor.
Bibliografie
1. Turcu D., Farmacologie veterinară, Note de curs 2009-2010.

Metode de predare

Observaţii

Prezentarea se va realiza cu ajutorul
mijloacelor multimedia (computer,
videoproiector), retroproiector pentru
diapozitive şi expunere liberă

1 ore

Idem

6

6

4
7
4
28

5
3
3
3
3
2
4
1
1
3

2.
3.
4.
5.
6.

Statescu C. - Farmacie veterinară. Editura Fundaţiei România de Mâine, 2008, 231 p.
Crivineanu Maria – Farmacologie veterinară, Editura Printech, Bucureşti, 2008
Farmacopeea Română Ediţia a X-a, Editura Medicală, Bucureşti, 2000, 1315 p.
Nomenclatorul produselor de uz veterinar înregistrate în România, actualizat on-line, site www.ICBMV.ro

Cataloage de firmă
8.2. Lucrări practice
Semestrul 5
Principii generale privind organizarea şi dotarea depozitului şi farmaciei veterinare. Reguli de protecţia muncii.
Reguli de bioetică privind efectuarea de experienţe pe animale de laborator; condiţii de cazare şi întreţinere; mod
de administrare şi doza.
Receptura (medicament, forme medicamentoase, medicaţie, remediu, prescripţie medicală). Legislaţia sanitară
veterinară din România privind aprovizionarea cu materii prime, producerea, înregistrarea, comercializarea şi
utilizarea produselor farmaceutice de uz veterinar.

Aprovizionarea, recepţia, depozitarea, păstrarea şi eliberarea medicamentelor din depozite şi farmacii veterinare.
Reţeta (ordonanţa) medicală. Reguli de prescriere a reţetei. Părţile componente ale reţetei şi prescurtări folosite
în receptură. Redactarea reţetei şi administrarea de soluţii buvabile. Prepararea unei soluţii buvabile pentru
administrare. Administrarea de soluţii/suspensii buvabile la diferite specii de animale.

Prezentarea formelor medicamentoase solide: pulberi, comprimate, boluri, capsule, drajeuri, pilule, supozitoare,
ovule (globule), bujiuri şi specii. Stabilirea dozelor şi a modului de administrare la animale.

Forme medicamentoase injectabile: soluţii, emulsii şi pulberi sterile. Soluţii perfuzabile. Exemple şi prezentare de
produse comerciale. Stabilirea dozelor şi a modului de administrare la diferite specii de animale. Administrarea
medicamentelor sub formă de perfuzie la iepure.
Forme medicamentoase semisolide: electuarii, unguente, linimente, creme, indicaţii, contraindicaţii şi mod de
administrare.
Forme medicamentoase lichide: ape aromatice, colire, emulsii pentru uz extern, extracte, limonade, linimente,
mucilagii. Stabilirea dozelor şi a căilor de administrare la animale. Aplicarea topică a medicamentelor pe piele şi
mucoase accesibile: bucală, respiratorie, oculară, auriculară, vaginală şi urinară la diferite specii de animale.
Administrarea medicamentelor pe cale orală, rectală, intramamară şi in situ. Variaţia absorbţiei unui medicament
în funcţie de forma farmaceutică administrată. Administrarea oxitetraciclinei sub formă de soluţie injectabilă,
comprimate, pulbere şi bujiuri spumante.
Administrarea medicamentelor pe cale parenterală: intravenoasă, intramusculară, subcutanată, intraperitoneală,
intraarticulară, intramedulară, intracardiacă etc. Variaţia vitezei de adsorbţie a unui medicament în funcţie de
calea de administrare. Ex: i.p., s.c., per os. Eliminarea prin urină a albastrului de metilen administrat pe cale orală
şi pe cale i.v. la şoarece.
Determinarea dozei eficace DE50 şi dozei letale DL50. Exemple.

Antisepsia şi dezinfecţia. Substanţe şi concetraţii eficace. Utilizarea susbstanţelor chimioterapice în terapia
antimicrobiană. Exemple practice.
Utilizarea antibioticelor în terapia antimicrobiană.
Utilizarea substanţelor antiparazitare în terapia bolilor parazitare la animale.
COLOCVIU
Semestrul 6
Medicamente înregistrate în România utilizate pentru decontaminare şi dezinfecţie: modul de administrare şi
controlul eficienţei dezinfecţiei.
Medicamente înregistrate în România utilizate în tratamentul bolilor microbiene: indicaţii şi contraindicaţii,
stabilirea dozajului şi posologie (I).
Medicamente înregistrate în România utilizate în tratamentul bolilor microbiene: indicaţii şi contraindicaţii,
stabilirea dozajului şi posologie (II).
Medicamente înregistrate în România utilizate în tratamentul bolilor sistemului nervos vegetativ la animale:
indicaţii şi contraindicaţii, stabilirea dozajului şi posologie.
Medicamente înregistrate în România utilizate în tratamentul bolilor aparatului digestiv la animale: indicaţii şi
contraindicaţii, stabilirea dozajului şi posologie (I).
Medicamente înregistrate în România utilizate în tratamentul bolilor aparatului digestiv la animale: indicaţii şi
contraindicaţii, stabilirea dozajului şi posologie (II).
Medicamente înregistrate în România utilizate în tratamentul bolilor aparatului respirator la animale: indicaţii şi
contraindicaţii, stabilirea dozajului şi posologie.
Medicamente înregistrate în România utilizate în tratamentul bolilor aparatului urinar la animale: indicaţii şi
contraindicaţii, stabilirea dozajului şi posologie
Medicamente înregistrate în România utilizate în tratamentul tulburărilor de reproducţie la animale: indicaţii şi
contraindicaţii, stabilirea dozajului şi posologie.
Medicamente înregistrate în România utilizate în tratamentul bolilor sângelui şi organelor hematoformatoare la
animale: indicaţii şi contraindicaţii, stabilirea dozajului şi posologie.
Medicamente înregistrate în România utilizate în tratamentul nematodozelor şi trematodozelor la animale: indicaţii
şi contraindicaţii, stabilirea dozajului şi posologie.
Medicamente înregistrate în România utilizate în tratamentul cestodozelor la animale: indicaţii şi contraindicaţii,
stabilirea dozajului şi posologie.
Medicamente înregistrate în România utilizate în tratamentul ectoparazitozelor la animale: indicaţii şi
contraindicaţii, stabilirea dozajului şi posologie.
COLOCVIU

Metode de predare

Observaţii
2 ore

Prezentare: Farmacopeea Română,
Ediţia a X-a şi Nomenclatorul
produselor farmaceutice de uz
veterinar înregistrate în România,
Cataloage de firmă, Indexuri şi
Vademecuri

2 ore

Prezentare reţeta model. Prescrierea
reţetei.

2 ore

Cântărirea medicamentelor sub
formă de pulberi la balanţa
farmaceutică. Stabilire doze prin
metoda divizării. Prepararea şi
administrarea furajelor
medicamentoase la diferite specii de
animale. Prescriere de reţete.
Administrarea unei soluţii
medicamentoase perfuzabile la
iepure. Prescriere de reţete.
Prepararea unui unguent şi aplicarea
lui pe piele. Prescriere de reţete.

2 ore

2 ore
2 ore
2 ore

Discuţii. Prescriere de reţete.

2 ore

Prescriere de reţete.

2 ore

Demonstraţie practică: efectul
asocierii clorpromazinei cu eterul sau
cloroformul sau ketamina la şoarece.
Prescriere de reţete.

2 ore

Prescriere de reţete. Discuţii.

2 ore

Prescriere de reţete. Discuţii
Predare liberă. Prescriere de reţete.
Discuţii.

2 ore
2 ore
2 ore

Recomandari. Prescrieri de reţete.
Recoltare probe de sanitaţie.
Prescriere de reţete.
Predare liberă. Prescriere de reţete.
Predare liberă. Prescriere de reţete.
Predare liberă. Discuţii. Prescriere de
reţete.
Predare liberă. Prescriere de reţete.
Predare liberă. Prescriere de reţete.
Predare liberă. Prescriere de reţete.
Discuţii.
Predare liberă. Prescriere de reţete.
Discuţii.
Predare liberă. Prescriere de reţete.
Discuţii.
Predare liberă. Prescriere de reţete.
Predare liberă. Prescriere de reţete.
Predare liberă. Prescriere de reţete.

2 ore
2 ore
2 ore
2 ore
2 ore
2 ore
2 ore
2 ore
2 ore
2 ore
2 ore
2 ore
2 ore
2 ore

Bibliografie
1. Turcu D., Virusologie Îndrumător de lucrări practice, Editura fundaţiei România de Mâine, 2004
2. Turcu D., Bacteriologie. Lucrări aplicative, Editura Fundaţiei România de Mâine, Bucureşti, 2004
3. Turcu D., Mariana Oporanu, Practicum de imunologie veterinară, Editura Elisavaros, Bucureşti, 2010
9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice, asociaţiilor profesionale şi angajatori
reprezentativi din domeniul aferent programului

Discutarea conţinutului disciplinei în cadrul şedinţei de department, cu specialişti de la celelalte facultăţi de medicină veterinară, cu
cercetători din domeniu şi cu reprezentanţi ai mediului de afaceri
10. Evaluare
Tip activitate

10.1 Criterii de evaluare
Implicarea în prelegere cu întrebări,
comentarii, exemple

10.4 Curs
10.5 Seminar/laborator

Implicarea în realizarea tehnicii de
lucru, citirea, interpretarea şi discutarea
rezultatelor

10.2 Metode de evaluare
Se înregistrează frecvenţa şi gradul de interacţiune
la orele de curs
Lista prezenta curs
Se înregistrează gradul de interacţiune la citirea,
interpretarea rezultatelor

10.3 Pondere din nota finală
70%
10%
20%

TOTAL
10.6 Standard minim de performanţă

Elaborarea şi susţinerea în cadrul cercului ştiinţific a unui raport de cercetare utilizând cunoştinţe şi tehnici de farmacologie

Semnătura titularului de curs,
Prof.univ.dr. Turcu Dănuţ

100%

Semnătura titularului de seminar,
Prof.univ.dr. Turcu Dănuţ

FIŞA DISCIPLINEI
1. Date despre program
1.1. Instituția de învățământ superior
1.2. Facultatea
1.3.Departamentul
1.4.Domeniul de studii
1.5.Ciclul de studii
1.6.Programul de studii/Calificarea
2. Date despre disciplină
2.1.Denumirea disciplinei
2.2. Codul disciplinei
2.3. Titularul activităţilor de curs
2.4.Titularul activităţilor de lucrări
practice
2.5. Anul de studiu
III
III

Universitatea Spiru Haret
Medicină Veterinară
Medicină Veterinară
Medicină Veterinară
I (Studii universitare de licență)
Medicină Veterinară

Semiologie și imagistică medicală
MV/3/5/24; MV/3/6/24
Lector Univ. Dr. Bradea Adrian
Lector Univ. Dr. Bradea Adrian
2.6.Semestrul

5

2.7. Tipul de evaluare

6

3. Timpul total estimat (ore pe semestru al activităţilor didactice)
3.1 Număr de ore pe săptămână sem. 6
4
din care: 3.2 curs
sem. 7
4
3.4 Total ore din planul de învăţământ
112 din care: 3.5 curs
Distribuţia fondului de timp
Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele
electronice de specialitate şi pe teren
Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi
eseuri
Tutoriat
Examinări
Alte activităţi
3.7 Total ore studiu individual
113
3.9 Total ore pe semestru
225
3.10 Număr de credite
9
(5;
4)
4. Precondiţii (acolo unde este cazul)
4.1 de curriculum
4.2 de competenţe

E.
scris
E.
scris

2
2
56

2.8.Regimul disciplinei

3.3 seminar/laborator
3.6 seminar/laborator

Ob
Ob

2
2
56
ore
14
14
28
28
28
1

Anatomie 4); Semiologie și imagistică medicală 1
Cunoaşterea anatomiei topografice; cunoștințe de fiziologie și de
fiziopatologie

5. Condiţii ( acolo unde este cazul)
5.1. de desfăşurare a cursului

5.2. de desfăşurare a seminarului/laboratorului

6.











Număr de locuri: 50
Videoproiector
Laptop
Tablă
Cretă /Marker
Conexiune internet
Număr de locuri: 14
Animale domestice (cal, vacă, câine, pisică)
Instrumentar pentru contenție și examinare

Competenţele specifice accumulate

Competenţe
profesionale

Competenţe
transversale

Cognitive
Însuşirea tehnicilor pregătitoare și a tehnicilor de examinare clinică. Examenul general al animalului.
Examenul pe aparate și sisteme.
Abilităţi
Abilitatea de a aborda şi contenţiona animalele în scopul stabilirii diagnosticului. Aplică principiile
examenului metodic. Stabilește diagnosticul pozitiv și prognosticul.
Competenţe de rol
Execuția responsabilă a lucrărilor practice de semiologie de către studenţi în condiţii de autonomie restrânsă
şi familiarizarea acestora cu activităţi
specifice ale muncii în echipă. Capacitatea de a întocmi un protocol de examinare corect.
Competenţe de dezvoltare personală şi profesională
Conştientizarea nevoii de formare continuă; utilizarea eficientă a resurselor şi tehnicilor de învăţare pentru
dezvoltarea personală şi profesională

7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate)
1. Însuşirea de către studenţii anului III a metodologiei de
7.1 Obiectivul general al disciplinei
examinare clinică şi tehnicile de laborator ale animalelor.
2. Cunoaşterea noţiunilor fundamentale ale Semiologiei aplicate.
3. Examenul general al animalului şi principalele semne şi
sindroame.
4. Metodologia de examinare şi semiologia principalelor aparate şi
sisteme
1. Utilizarea şi manevrarea instrumentarului de contenție medicală
7.2 Obiectivele specifice
și a celui de diagnostic.
2. Tehnicile de abordare și contenție.
3. Tehnicile de examinare generală.
4. Tehnicile de examinare pe fiecare aparat.
6. Abordarea și tehnicile diagnostice la alte specii (albine, viermi
de mătase, pești).
8. Conţinuturi
8.1 Curs
Prezentarea disciplinei Semiologie. Importanţa disciplinei. Istoric.
Categorii semiologice de bază. Prodromul. Simptomul. Clasificarea
simptomelor.
Sindromul. Diagnosticul. Clasificarea diagnosticului. Prognosticul vital şi
prognosticul economic.
Metodologia examinării clinice. Metode obligatorii de examinare.
Inspecţia. Obiectivele
inspecţiei. Clasificarea inspeciţiei. Palpaţia. Obiectivele palpaţiei.
Clasificarea metodelor
palpatorii. Percuţia. Obiectivele percuţiei. Calităţile sunetelor produse prin
percuţie.
Percuţia topografică. Ascultaţia. Obiectivele ascultaţiei. Clasificarea
metodelor de
ascultaţie. Determinarea temperaturii corporale. Metode obiective şi
subiective de
determinare a temperaturii corporale. Sindroamele termice.
Metode speciale de investigaţie. Metode fizice. Măsurătorile. Tehnicile de
laborator.
Endoscopiile. Sondajele (cateterismele). Puncţiile exploratoare.
Deschiderea cavităţilor
sau organelor cavitare. Raclajul. Chiuretajul. Biopsia. Electrografiile.
Electroforeza.
Termografierea. Ecografierea. Radiodiagnosticul. Rezonanţa magnetică
nucleară.
Metodele chimice. Determinările biochimice ale conţinutului ruminal,
gastric, materiilor
fecale, sângelui, urinii, LCR. Metodele biologice.
Foaia de examinare clinică. Foaia semnaletică. Foaia clinică. Planul de
examinare

Metode de predare
prelegere
prelegere

Observaţii
1 oră
2 ore

prelegere

4 ore

prelegere

2 ore

prelegere

2 ore

clinică. Anamneza. Examenul clinic obiectiv. Examenul general al
animalului. Examenul pe sisteme şi aparate.
Starea generală prezentă (habitusul). Conformaţia. Constituţia. Starea de
întreţinere.
Faciesul. Temperamentul. Atitudinile.
Semiologia fanerelor, pielii şi ţesutului conjunctiv subcutanat.
Semiologia părului.
Semiologia copitelor. Semiologia coarnelor. Semiologia penelor.
Semiologia pielii şi a
ţesutului conjunctiv subcutanat. Modificări funcţionale ale pielii.
Modificări structurale ale pielii.
Semiologia mucoaselor aparente şi a sistemului limfatic superficial.
Semiologia
mucoaselor oculare, nazală, labio-gingivale, mucoasei vestibulo-vaginală,
mucoasei şi
pielii prepuţului. Semiologia mucoaselor la păsări: mucoasa oro-faringolaringiană,
examenul crestei, bărbiţelor, examenul membranei interdigitale. Semiologia
sistemului
limfatic superficial. Aspecte semiologice ce privesc limfonodurile
explorabile, vasele limfatice şi limfa.
Semiologia aparatului digestiv. Semiologia funcţională şi morfologică a
organelor
digestive prediafragmatice. Semiologia abdomenului. Semiologia
funcţională şi
morfologică a organelor digestive postdiafragmatice. Semiologia glandelor
anexe.
Semiologia aparatului respirator. Semiologia funcţională a aparatului
respirator.
Semiologia căilor respiratorii pretoracale. Semiologia toraco-pleuropulmonară.
Semiologia aparatului cardio-circulator. Semne funcţionale ale
aparatului cardiocirclator.
Examenul fizic al cordului. Aspecte semiologice perceptibile prin metode
clinice.
Suflurile cardiace. Modificări ale EKG, aspectelor radiologice,
ecocardiografice. Semiologia arterelor. Semiologia venelor. Semiologia
capilarelor.
Semiologia aparatului urinar. Examenul funcţional al aparatului urinar.
Semiologia
componentelor aparatului urinar. Metode speciale de examinare a
aparatului urinar.
Semiologia aparatului genital. Semiologia funcţională şi morfologică a
aparatului genital
mascul. Semiologia funcţională şi morfologică a aparatului genital femel.
Semiologia sistemului nervos. Semiologia craniului şi coloanei vertebrale.
Examenul şi
semiologia lichidului cefalorahidian. Examenul radiologic, electrografiile.
Semiologia
funcţională a sistemului nervos al vieţii de relaţie. Comportamentul.
Motilitatea. Excitabilitatea neuromusculară. Sensibilitatea. Semiologia
sistemului nervos vegetativ.
Semiologia sistemului endocrin. Sindroamele uniglandulare. Sindroamele
epifizare,
hipofizare, timice, tiroidiene, paratiroidiene, gonadale, suprarenaliene,
pancreatice.
Sindroamele poliglandulare. Diabetul. Hipotrepsia. Obezitatea. Sindromul
general de
adaptare. Sindroamele cutanate.
Semiologia peştilor. Semiologia albinelor. Semiologia viermilor de
mătase
Examinarea şi semiologia animalelor sălbatice.

prelegere

1 oră

prelegere

3 ore

prelegere

3 ore

prelegere, dezbatere,deducţie
logică,documentare, studii de caz.

6 ore

prelegere, dezbatere,deducţie
logică,documentare, studii de caz.

4 ore

prelegere, dezbatere,deducţie
logică,documentare, studii de caz.

8 ore

prelegere, dezbatere,deducţie
logică,documentare, studii de caz.

2 ore

prelegere, dezbatere,deducţie
logică,documentare, studii de caz.

2 ore

prelegere, dezbatere,deducţie
logică,documentare, studii de caz.

8 ore

prelegere, dezbatere,deducţie
logică,documentare, studii de caz.

4 ore

prelegere, dezbatere,deducţie
logică,documentare, studii de caz.
prelegere, dezbatere,deducţie
logică,documentare, studii de caz.

2 ore
2 ore

Bibliografie
1. Constantin N. – Tratat de medicină veterinară - vol. II, Ed. Tehnică, 2002 – secţiunea IV – V.V. Popa ş.a. pag. 159-315 –
Semiologie
Veterinară
2. Popa V.V., Sallay Arpad – Semiologie şi imagistică medical-veterinară – Partea 1 – Generală – Ed. Fundaţiei România de
Mâine 2006
3. Popa V.V., Sallay Arpad – Semiologie şi imagistică medical-veterinară – Partea a 2-a – Ed. Fundaţiei România de Mâine
2006
4. Vlăgioiu C., Tudor N., - Semiologie veterinară și tehnicile de examinare – Ed. Sitech Craiova, 2012
8.2 Seminar/laborator
Norme şi principii de protecţia muncii ce trebuie respectate în timpul
2 ore
lucrărilor practice
de Semiologie. Principii călăuzitoare în cursul examenului clinic.
Abordarea animalelor. Contenţia animalelor.
Metode obligatorii de examinare. Tehnica inspecţiei la principalele specii
explicaţie, execuţie
2 ore
de interes.
Tehnica palpaţiei.

Metode obligatorii de examinare (2). Tehnica percuţiei. Tehnica
explicaţie, execuţie
ascultaţiei. Tehnica
determinării temperaturii corporale prin metode subiective şi metode
obiective.
explicaţie, execuţie
Examinarea sistemului limfatic. Examinarea limfonodurilor explorabile
explicaţie, execuţie
Examinarea mucoaselor aparente.
Examenul aparatului digestiv. Examenul apetitului, prehensiunii,
explicaţie, execuţie
masticaţiei, insalivaţiei, deglutiţiei, rumegării, eructaţiei şi vomizării
Examenul aparatului digestiv (2). Examenul fizic al gurii. Tehnica
explicaţie, execuţie
examenului faringelui.
Tehnica examenului esofagului. Tehnica sondajului esofagian. Tehnica
examenului guşii la păsări.
explicaţie, execuţie
Examenul aparatului digestiv (3). Examenul general al abdomenului.
Examenul aparatului digestiv (4). Examenul organelor din cavitatea
explicaţie, execuţie
abdominală.
Examenul compartimentelor gastrice la rumegătoare. Tehnica examinării
rumenului. Tehnica examinării reţelei. Tehnica examinării foiosului.
Tehnica examinării cheagului
Examenul aparatului digestiv (5). Examenul organelor din cavitatea
explicaţie, execuţie
abdominală (II). Examenul stomacului la monogastrice. Examenul sucului
gastric. Examenul intestinelor.
Examenul aparatului digestiv (6). Examenul anusului şi defecării.
explicaţie, execuţie
Examenul materiilor
fecale. Examenul glandelor anexe ale tubului digestiv. Examenul funcţional
al glandelor anexe (ficat şi pancreas). Examenul fizic al glandelor anexe
digestive
Examenul aparatului respirator. Examenul căilor nazale, al sinusurilor
explicaţie, execuţie
maxilare şi
frontale. Examenul pungilor guturale la cal. Examenul laringelui şi traheei.
Examenul tusei. Examenul expectoratului.
Examenul aparatului respirator (2). Examenul toraco-pulmonar.
explicaţie, execuţie
Inspecţia toracelui.
Palpaţia toracelui. Percuţia toracelui. Stabilirea ariei de percuţie pulmonare.
Examenul aparatului respirator (3). Examenul toraco-pulmonar.
explicaţie, execuţie
Ascultaţia toracelui.
Utilizarea combinată a metodelor de examinare. Metode special.
Examenul cordului. Metode generale. Inspecţia, palpaţia, percuţia,
explicaţie, execuţie
ascultaţia cordului.
Metode speciale. Proba funcţională a cordului. Puncţia pericardului.
Examenul cordului (2). Electrocardiografia. Ecocardiografia. Examenul
explicaţie, execuţie
radiologic al
cordului.
Examenul arterelor. Examenul venelor. Examenul capilarelor.
explicaţie, execuţie
Examenul radiologic al vaselor sangvine. Examenul splinei.
Examenul sângelui. Examenul fizic al sângelui. Examenul biochimic al
explicaţie, execuţie
sângelui.
Examenul microscopic al sângelui. Formula leucocitară.
Examenul aparatului urinar. Examenul fizic. Metode generale. Metode
explicaţie, execuţie
speciale
Examenului aparatului urinar (2). Micţiunea. Aprecierea capacităţii
explicaţie, execuţie
funcţionale renale. Examenul urinei.
Examenul aparatului locomotor. Examenul de ansamblu. Examenul
explicaţie, execuţie
componentelor morfo-funcţionale.
Examenul sistemului nervos central. Examenul fizic al craniului şi
explicaţie, execuţie
coloanei vertebrale.
Examenul lichidului cefalorahidian.
Examenul sistemului nervos central (2). Examenul funcţional al
explicaţie, execuţie
sistemului nervos.
Comportamentul. Motilitatea. Tonusul muscular. Contractibilitatea
musculară.
Coordonarea mişcărilor. Excitabilitatea neuro-musculară. Reflexele
superficiale. Reflexele profunde.
Examenul sistemului nervos central (3). Examenul funcţional al
explicaţie, execuţie
sistemului nervos (2).
Sensibilitatea. Sensibilitatea superficială (muco-cutanată). Sensibilitatea
senzorială
(organele de simţ). Sensibilitatea profundă (musculo-tendino-periostală).
Sensibilitatea viscerală.
Examenul sistemului nervos central (4). Examenul sistemului neuroexplicaţie, execuţie
vegetativ. Tabloul
clinic. Probe farmacodinamice. Reflexe neuro-vegetative
Examenul glandelor endocrine. Exploraţia directă. Aprecierea tabloului
explicaţie, execuţie
clinic: modificări
morfologice, modificări funcţionale. Cercetarea echilibrului umoral.
Dozarea hormonilor
în sânge. Administrarea de hormoni şi studiul reacţiei tisulare.
Examenul albinelor. Principalele boli ale albinelor
explicaţie, execuţie
Examenul animalelor sălbatice. Aspecte semiologice principale
explicaţie, execuţie
Bibliografie
1. Popa V.V., Câlmău Fl. – Semiologie veterinară– Vademecum – Ed. Fundaţiei de mâine – 2001

2 ore

2 ore
2 ore
2 ore
2 ore

2 ore
2 ore

2 ore

2 ore

2 ore

2 ore

2 ore

2 ore

2 ore

2 ore
2 ore

2 ore
2 ore
2 ore
2 ore

2 ore

2 ore

2 ore

2 ore

2 ore
2 ore

2. Popa V.V., Carabulea M. – Procedee pentru examinarea clinică a animalelor – Compendiu – Ed. Fundaţiei România de
Mâine 2002 –pag. 15-181
3. Vlăgioiu C., Tudor N., - Semiologie veterinară și tehnicile de examinare – Ed. Sitech Craiova, 2012
9.

Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice, asociaţiilor profesionale şi
angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului

Discutarea conţinutului disciplinei cu reprezentanţi ai angajatorilor din domeniul asistenţei veterinare şi a producătorilor de componente
de uz veterinar.
10. Evaluare
Tip activitate
10.4 Curs
10.5 Seminar/laborator

10.3 Pondere din nota finală

10.1 Criterii de evaluare
10.2 Metode de evaluare
Semestrul 5
Verificarea cunoştinţelor
Examen
Testarea abilităților practice

70%

Colocviu

30%

10.6 Standard minim de
performanţă
Pentru promovarea examenului (nota 5): promovarea probei practice (criteriu obligatoriu), cunoașterea categoriilor
semiologice de bază, a metodelor de examinare, întocmirea fișei clinice, examinarea și semiologia aparatelor digestiv și
respirator
Tip activitate
10.4 Curs
10.5 Seminar/laborator

10.3 Pondere din nota finală

10.1 Criterii de evaluare
10.2 Metode de evaluare
Semestrul 6
Verificarea cunoştinţelor
Examen
Testarea abilităţilor practice

70%

Colocviu

30%

10.6 Standard minim de performanţă
Pentru promovarea examenului (nota 5): promovarea probei practice (criteriu obligatoriu) şi cunoaşterea examinării și semiologiei
aparatelor
cardiocirculator, genito-urinar, locomotor, nervos, endocrin, cunoașterea examinării și semiologiei peștilor, albinelor și viermilor de
mătase.
Semnătura titularului de curs,
Lector Univ. Dr. Bradea Adrian

Semnătura titularului de seminar,
Lector Univ. Dr. Bradea Adrian

FIŞA DISCIPLINEI
19. Date despre program
1.1.Instituţia de învăţământ superior
1.2.Facultatea
1.3.Departamentul
1.4.Domeniul de studii
1.5.Ciclul de studii
1.6.Programul de studii/Calificarea
2.Date despre disciplină
2.1.Denumirea disciplinei
2.2. Codul disciplinei
2.3. Titularul activităţilor de curs
2.4.Titularul activităţilor de seminar
2.5. Anul de studiu

UNIVERSITATEA SPIRU HARET
MEDICINĂ VETERINARĂ
MEDICINĂ VETERINARĂ
MEDICINĂ VETERINARĂ
I (STUDII UNIVERSITARE DE LICENȚĂ)
MEDICINĂ VETERINARĂ

III

Epidemiologie
MV/3/6/26
Conf.univ.dr. Nicolae Ştefan
Conf.univ.dr. Nicolae Ştefan
2.6.Semestrul
6

2.7. Tipul de evaluare

3.Timpul total estimat (ore pe semestru al activităţilor didactice)
3.1 Număr de ore pe săptămână
2
din care: 3.2 curs
3.4 Total ore din planul de învăţământ
42
din care: 3.5 curs
Distribuţia fondului de timp
Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren
Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri
Tutoriat
Examinări
Alte activităţi
3.7 Total ore studiu individual
8
3.9 Total ore pe semestru
50
3.10 Număr de credite
2

2
28

Cv

2.8.Regimul disciplinei

3.3 seminar/laborator
3.6 seminar/laborator

Ob

1
14
ore
3
2
1
2

4. Precondiţii (acolo unde este cazul)
4.1 de curriculum
4.2 de competenţe




5. Condiţii ( acolo unde este cazul)
5.1. de desfăşurare a cursului

5.2. de desfăşurare a seminarului

-






Sală de curs cu 50 de locuri
Ecran de proiecţie
Prelegerile se desfăşoară în săli prevăzute cu aparatură necesară predării computerizare (power -point) cu
echipament de predare multimedia (video-proiector/laptop)
Sală de curs cu 50 de locuri

Competenţe
profesionale

1.1. Cognitive
Însuşirea de către studenţi a metodologiilor epidemiologice în arealul de competenţă. Însuşirea procedurilor pentru diagnosticarea bolilor declarabile,
carantinabile şi a zoonozelor. Efectuează supravegherea epidemiologică şi a sănătăţii animalelor domestice, de companie şi sălbatice.
1.2. Abilităţi
Utilizează informaţiile de bază legate de boli şi sindroame în întocmirea, interpretarea şi aplicarea rezultatelor anchetei epidemiologice.

Competenţe
transversale

6. Competenţele specifice acumulate

2.1. Competenţe de rol
Capacitatea de a identifica o boală majoră şi de a întocmi un protocol epidemiologic şi morfopatologic;
2.2. Competenţe de dezvoltare personală şi profesională:
Conştientizarea nevoii de formare continuă; utilizarea eficientă a resurselor şi tehnicilor de învăţare pentru dezvoltarea personală şi profesională. Formarea
gândirii epidemiologice şi medicale a viitorilor medici veterinari în scopul realizării unei anchete epidemiologice.

7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate)
7.1 Obiectivul general al disciplinei
1. Acţiunea pentru descoperirea precoce a unei boli, într-o anumită regiune, în vederea luari unei decizii - teritoriu
de supraveghere epidemiologică.
2. Depistarea apariţiei unei boli într-o anumită regiune pentru determinarea măsurilor de combatere - domeniul
supravegherii epidemiologice;
3. Evaluarea importanţei unei boli din punct de vedere al: incidenţei, prevalenţei, consecinţelor economice
Obiectivul principal al cursului constă în formarea abilităţilor şi dobândirea următoarelor competenţe pentru:
-stabilirea originii unei boli a cărei cauză este cunoscută;
-investigarea şi realizarea controlului unei boli a cărei cauză este necunoscută;
-obţinerea datelor privind ecologia şi istoria naturală a bolii;
-evaluarea efectelor economice ale bolii şi controlului său;
-evaluarea efectelor sanitare ale bolii şi controlului său.
7.2 Obiectivele specifice
Insuşirea unor noţiuni, principii şi proceduri de lucru în definirea unor fenomene epidemiologice la animale;
Realizarea unei legaturi clare cauză-efect între agentul etiologic şi entitatea morbidă epidemică;
Pe baza unei relaţii etiopatogenetice clare se pot stabili măsurile cele mai eficiente în controlul bolilor;
Stabilirea rolului fundamental al echipelor, colectivelor de specialişti în identificarea, evaluarea şi gestiunea
factorilor de risc;
Stabilirea unui sistem clar al lanţului de comandă in controlul bolilor difuzibile.
Activitatea de seminar va contribui la formarea următoarelor abilităţi şi competenţe:
-aplicarea metodelor şi tehnicilor moderne de evaluare şi aprecierea sănătăţii animalelor;
-evaluarea cu ajutorul indicatorilor epidemiologici (incidenţa, prevalenţa), a gravităţii şi pericolului răspândirii unei
boli;
-estimarea costurilor în depistarea şi combaterea unei boli;
-aprecierea riscului în apariţia şi difuzarea bolilor la animale.
8. Conţinuturi
8.1 Curs
Definiţii, terminologie şi etimologia epidemiologiei
Obiectivele şi ramurile epidemiologiei
Metode utilizate în epidemiologie, cerinţe şi descrierea lor
Anchetele epidemiologice, descriere şi utilitate în sănătatea animală
Eşantionajul într-o populaţie de animale
Depistarea bolilor infecţioase la animale: obiective, valoarea testelor
de depistaj în aprecierea statusului de sănătate într-o populaţie de
animale
Transmiterea agenţilor infecţioşi în bolile la animale
Ancheta epidemiologică într-un focar de boală: obiective, procedura
de culegere a datelor şi întocmire a raportului, detalii despre zona şi
populaţia de animale afectate
BIBLIOGRAFIE OBLIGATORIE/MINIMALĂ:
1.
2.
3.
4.

Metode de predare
Expunere cu ajutorul mijloacelor
multimedia (computer şi
videoproiector)
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem

Observaţii
2 ore

Idem
Idem

2 ore
2 ore

Răpuntean, Gh, Răpuntean, S, - Epidemiologie veterinară generală, Editura AcademicPres – Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină
Veterinară, Cluj – Napoca, 2007.
Nicolae, Şt, - Diagnosticul şi prevenirea zoonozelor, Editura Fundaţiei „ROMÂNIA DE MÂINE”, 2000.
Toma B.,Dufour Barbara. si col., – Aplied veterinary Epidemiology and the control of disease in populations, aeema, 2000.
Vior, C, Introducere în epidemiologia generală, Editura Fundaţiei „ROMÂNIA DE MÂINE”, 1999.

BIBLIOGRAFIE FACULTATIVĂ:
1.

2 ore
2 ore
2 ore
2 ore
2 ore

Perianu, T, Bolile infecţioase ale animalelor, Editura Fundaţiei Chemarea, Iaşi, 1996, 1997.

2.

Toma B.,Dufour Barbara. si col., - Glossaire d ̉epidémiologie animale, Editions du Point Vétérinaire 25, rue Bourgelat, 94700, Maisons –
Alfort, Paris, 1991.
3.
Codul Animalelor Terestre, OIE, 2009
8.2 Seminar
Metode de predare
Observaţii
Rezolvarea de probleme menite să
1 oră
Activitate practică de utilizare a indicatorilor epidemiologici:
evidenţieze specificitatea
construirea unui indicator, incidenţa, prevalenţa
indicatorilor.
Exerciţii şi probleme cu ajutorul cărora se poate aprecia starea de Idem
1 oră
sănătate într-o populaţie de animale
Aprecierea evoluţiei epidemiologice a bolilor la animale în funcţie de: Idem
1 oră
tipul boli, incidenţă, prevalenţă, timpul şi spaţiul în care se propagă
acestea
Calculul procentelor brute utilizate în epidemiologia animală
Idem
1 oră
Exerciţii şi probleme referitoare la depistajul bolilor infecţioase la
Idem
1 oră
animale
Studiu de caz în ancheta epidemiologică, realizarea raportului de Idem
1 oră
anchetă.
Evaluarea cunoştinţelor
Chestionar de evaluare
1 oră
BIBLIOGRAFIE OBLIGATORIE/MINIMALĂ:
1.
2.

Nicolae, Şt, - Diagnosticul şi prevenirea zoonozelor, Editura Fundaţiei „ROMÂNIA DE MÂINE”, 2000.
Vior, C, - Introducere în epidemiologia generală, Editura Fundaţiei „ROMÂNIA DE MÂINE”, 1999.

9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice, asociaţiilor profesionale şi angajatori
reprezentativi din domeniul aferent programului

Transmiterea către angajatori, asociaţiile crescătorilor de animale a programei
10. Evaluare
Tip activitate
10.4 Curs

10.1 Criterii de evaluare
Cv

10.2 Metode de evaluare
Examen scris

10.3 Pondere din nota finală
70%

Cv

Chestionar de evaluare

30%

10.5 Seminar/laborator

10.6 Standard minim de performanţă
Pentru nota 5: rezolvarea la examenul scris a minim 50% din intrebari
Semnătura titularului de curs,
Conf.univ.dr. Nicolae Ştefan

Semnătura titularului de seminar,
Conf.univ.dr. Nicolae Ştefan

FIŞA DISCIPLINEI
20. Date despre program
1.1.Instituţia de învăţământ superior
1.2.Facultatea
1.3.Departamentul
1.4.Domeniul de studii
1.5.Ciclul de studii
1.6.Programul de studii/Calificarea

Universitatea SPIRU HARET
MEDICINĂ VETERINARĂ
Medicină Veterinară
Medicină Veterinară
I (Studii universitare de licenţă)
Medicină Veterinară

2.Date despre disciplină
2.1.Denumirea disciplinei
2.2. Codul disciplinei
2.3. Titularul activităţilor de curs
2.4.Titularul activităţilor de seminar

Parazitologie, boli parazitare și prelegeri clinice pe specii
Mv 3/6/27, Mv 4/7/27, Mv 4/8/27
Lect. Univ. dr. Băcescu Bogdan- Ioan
Lect. Univ. dr. Băcescu Bogdan- Ioan

2.5. Anul de studiu

III
IV

2.6.Semestrul

6

2.7. Tipul de evaluare

7
8

3.Timpul total estimat (ore pe semestru al activităţilor didactice)
3.1 Număr de ore pe săptămână
sem 6
4
din care: 3.2 curs
sem 7
4
Sem 8
4
3.4 Total ore din planul de învăţământ
168
din care: 3.5 curs
Distribuţia fondului de timp
Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren
Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri
Tutoriat/consultaţii
Examinări
Alte activităţi (vizite de studiu etc)

E oral

2.8.Regimul
disciplinei

E oral
E oral

2
2
2
84

3.3 seminar/laborator

3.6 seminar/laborator

DC
DC
DC

2
2
2
84
ore
14
14
28
28
10
5

3.7 Total ore studiu individual
3.9 Total ore pe semestru
3.10 Număr de credite
1 ECTS = 25 ore
4. Precondiţii (acolo unde este cazul)
4.1 de curriculum

4.2 de competenţe
5. Condiţii ( acolo unde este cazul)
5.1. de desfăşurare a cursului

5.2. de desfăşurare a
seminarului/laboratorului

99
225
13 (4;5,4)




Anatomia animalelor domestice (MV/1/1/01; MV/1/2/01)
Histologia , Fiziopatologia, Semiologia( MV/1/1/02, MV/4/2/02, MV/5/3/29)



Utilizarea corectă a tehnicilor de microscopie. Aplicarea metodelor de examinare clinică a animalelor
domestice şi indicarea tratamentelor.











Număr de locuri: 50
Videoproiector
Laptop
Tablă
Cretă /marker
Număr de locuri: 14
Piese de laborator- prezervate în formol., fixate în prepatate microscopice, probe patologice(fecale,
raclate cutanate, secreţii, sânge)
Microscoape , lupă stereoscopică, sticlărie laborator.
Reactivi şi coloranţi de laborator
Aparat foto digital

Competenţe
transversale

Competenţe
profesionale

6. Competenţele specifice acumulate
Cognitive:
Însuşirea modului de prelevare a probelor coprologice, racalat cutanat, sânge, secreţii genitale pentru examene de laborator în vederea
precizării diagnosticului.
Capacitatea de a identifica formele de invazie parazitară pentru precizarea diagnosticului etiologic al bolilor parazitare.
Cunoaşterea modului de notificare şi declarare a evoluţiei bolilor parazitare conform legislaţiei sanitar veterinare în vigoare
Abilităţi:

Aplicarea măsurilor prevăzute de medicina preventivă prin utilizarea unor standarde şi proceduri elaborate de autorităţile veterinare
româneşti şi europene. Elaborarea planului de măsuri pentru combaterea şi prevenirea bolilor parazitare cu risc epidemiologic.
Competenţe de rol:
Executarea responsabilă a lucrărilor practice de parazitologie de către studenţi
familiarizarea acestora cu activităţi specifice ale muncii în echipă.

în condiţii de autonomie restrânsă şi

Competenţe de dezvoltare personală şi profesională:
Conştientizarea nevoii de formare continuă; utilizarea eficientă a resurselor şi tehnicilor de învăţare pentru dezvoltarea personală
şi profesională.

7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate)
1 Disciplina are ca obiective însuşirea de către studenţi a noţiunilor teoretice şi practice apariţia,
evoluţia, prevenirea, combaterea şi supravegherea bolilor parazitare la mamifere şi păsări.
2 Măsurile de combatere şi profilaxie a bolilor parazitare reprezintă capitole foarte importante
în asigurarea unei pregătiri profesionale competitive ale absolvenţilor şi viitorilor practicieni în
domeniul medicinii veterinare.
3 Cunoaşterea în detaliu a principalelor particularităţi prin care se manifestă bolile parazitare
în scopul stabilirii corecte şi certe a diagnosticului.
4 Insuşirea mecanismului de instalare a procesului parazitar şi a elementelor necesare efectuării
unor anchete epizootologice clare şi complexe.
7.1 Obiectivul general al disciplinei
5 Studierea zoonozelor parazitare şi a măsurilor complexe de prevenire a evoluţiei acestora la
personalul îngrijitor, proprietari şi la salariaţi din domeniul practicii medical veterinare.
6 Cunoaşterea legislaţiei interne şi a UE privind aplicarea măsurilor de medicină preventivă
în domeniul creşterii animalelor.

7.2 Obiectivele specifice

1 Însuşirea măsurilor generale şi speciale de supraveghere, prevenire şi combatere
a bolilor parazitare la animale.
2 Coroborarea datelor obţinute prin inspecţie, examen clinic şi necropsic cu cele
din ancheta epizootologică şi rezultatele investigaţiilor de laborator pentru precizarea
diagnosticului în boli parazitare.
3 Insuşirea cunoştinţelor pentru efectuarea unui diagnostic diferenţial îndeosebi
în situaţia bolilor parazitare cu simptome comune cu cele bacteriene, virale,micotice etc.

8. Conţinuturi
8.1 Curs
Semestrul 6
PARAZITOLOGIE ŞI BOLI PARAZITARE 1
Noţiuni generale despre bolile parazitare la animale.
Ectoparazitismul temporar cu căpuşe Ixodidae la mamifere

Metode de predare

Observaţii

Prezentarea temelor se va
realiza cu ajutorul
mijloacelor multimedia

2 ore

Ectoparazitismul cu căpuşe la păsări şi albine.
Linguatuloza carnivorelor şi viscerală la erbivore
Râile la ovine, caprine şi râia sarcoptică la bovine
Râia psoroptică şi corioptică la bovine.
Râile la cabaline şi leporine. Râile la suine
Râile la câine, pisică, vulpe. Demodicoza.
Cheileţieloza.Râile la păsări.Malofagoza la mamifere si păsări.Ectoparazitismul
cu păduchi anopluri.
Ectoparazitismul cu purici, dermatita alergică la înţepătura de
purice.Ectoparazitismul cu ploşniţe, infestaţia cu Melophagus ovinus.
Estroza.Miaza genitală, miaza cutanată.Hipodermoza
Gasterofiloza.Fascioloza, dicrocelioza si paramfistomonoza la rumegătoare
Trematodoze la păsări (prostogonimoza şi trematodoza intestinală).Trematodoze
la carnivore(opistorchioza şi trematodoza intestinală). Cestodoze la cabaline şi
rumegătoare.
Cestodoze la câine şi pisică.Cestodoze la păsări
Cisticercoza musculară la suine, bovine şi ovine.
Cisticercoze ale seroaselor la rumegătoare, suine şi leporine
Cenuroza la ovine şi la iepuri.
Hidatidoza şi măsuri de prevenire a hidatidozei la oameni.
Metacestodoze la peşti. Tetratiridioza

(computer şi videoproiector), planşe didactice
şi expunere liberă.
Idem

2 ore

Idem
Idem

2 ore
2 ore

Idem
Idem

2 ore
2 ore

2 ore
Idem
Idem
Idem

2 ore
2 ore
2 ore

Idem
Idem

2 ore
2 ore

Idem
Idem

2 ore
2 ore

Semestrul 7 PARAZITOLOGIE ŞI BOLI PARAZITARE 2
Acantocefaloze la suine si palmipede.
Nematode şi nematodoze-generalităţi.Neoascaridioza.

Dictiocauloza la tineret taurin şi ovine.Protostrongilidoza la rumegătoare mici
Trichostrongilidoza ,esofagostomoza, bunostomoza şi strongiloidoza la rumegătoare
Saberţioza, gongilonemoza, telazioza, parafilarioza, oncocercoza şi setarioza la
rumegătoare
Parascarioza, strongilidoza, trichonemoza, oxiuroza şi habronemoza la cabaline
Parafilarioza, oncocercoza cervicală şi a tendoanelor, telasioza, setarioza şi
strongiloidoza la cabaline.
Trichostrongilidoza şi dictiocauloza la cabaline
Ascarioza, metastrongiloza, spiruratoza gastrică la suine
Hiostrongiloza, esofagostomoza, strongiloidoza şi trichocefaloza la suine
Trichineloza la suine şi măsuri de profilaxie pentru prevenirea zoonozei la
oameni.Toxocaroza şi ancilostomoza la carnivore de companie - măsuri de profilaxie
pentru evoluţia zoonozelor la oameni.
Strongilidoze cardio-respiratorii la carnivore(crenosomoza, filaroidoza,
angiostrongiloza, elurostrongiloza), dirofilarioza şi capilarioza traheobronşică şi
vezical-urinară.
Tricocefaloza, strongiloidoza, dioctofimoza şi spirocercoza la carnivore.Ascaridioza la
păsări
Heterakioza, singamoza, ciatostomoza şi amidostomoza la păsări
Capilarioze la păsări(esofago-ingluvială şi intestinală), Acuariidoze:Histrichoza şi
eustrongilidoza la păsări,.
Nematodoze la leporide - pasaluroza, tricocefaloza, trichostrongilidoza şi
strongiloidoza.
Semestrul 8
PARAZITOLOGIE ŞI BOLI PARAZITARE 3
Generalitãţi în protozooze şi sporozooze(eimerioze).
Eimerioza la puii de gãinã, puii de curcã şi bobocii de palmipede.
Eimerioza la fazani şi bibilicã.
Eimerioza la rumegãtoare(viţei, miei, iezi).

Prezentarea temelor se
va realiza cu ajutorul
mijloacelor multimedia
(computer şi videoproiector), planşe
didactice şi expunere
liberă.
Idem
Idem
Idem

2 ore

Idem
Idem

2 ore
2 ore

Idem

2 ore

Idem
Idem

2 ore
2 ore

Idem

2 ore

Idem

2 ore

Idem
Idem

2 ore
2 ore

Idem

2 ore

Idem

2 ore

Idem

2 ore

Eimerioze la iepuri şi suine.
Isosporoze la carnivore(câine, pisicã,nurcă).

Idem

Hammondioza la câine şi pisicã.
Eimerioza la mânji, nutrie .
Babesioze – generalitãţi(morfologie şi ciclul evolutiv).

Idem

2 ore

Babesioza la rumegatoare(bovine, ovine şi caprine).
Babesioza şi nutalioza la ecvine.

Idem

2 ore

Babesioza la câine şi suine.

2 ore

2 ore
2 ore
2 ore

Theilerioze la bovine şi rumegãtoare mici.

Idem

Anaplasmoze la rumegãtoare şi cabaline .
Criptosporidioza. Neosporoza.

Idem

Toxoplasmoza la mamifere şi pãsãri.
Mãsuri de profilaxie în toxoplasmoză la oameni.
Sarcocistoze.

Idem

Pneumocistoza, Hepatozoonoza.
Nosemoza la albine şi nosemoza fluturilor de mãtase

Idem

Encefalitozoonoza.Durina
Trichomonoza la bovine, purcei şi mânji.
Trichomonoza bucalã la carnivore.
Trichomonoza la pãsãri.Leishmanioza
Histomonoza - Giardioza .
Balantidioza şi amoebioza.Micoze generalitãţi.
Tricofitia şi microsporia.
Favusul.Micoze viscerale: candidoza şi aspergiloza
Malasezioza.Criptococoza.Blastomicoza

2 ore

2 ore

2 ore

2 ore
Idem

2 ore

Idem

2 ore

Idem

2 ore

Idem

2 ore

Idem

2 ore

BIBLIOGRAFIE
A. BIBLIOGRAFIE OBLIGATORIE / MINIMALĂ:
- Sofia Coman, Bolile parazitare la animalele domestice vol. I ediţia a II-a
Ed.FRM, 2004 , ISBN 973 – 725- 089 - 3
- Sofia Coman, Bolile parazitare la animalele domestice vol. II Ed. FRM 2002
ISBN 973 – 582 – 526 - 0
- Sofia Coman, Parazitologie veterinară – Ghid de lucrări practice - Ed. FRM
2004 ISBN 973 – 725 – 020 – 6
- Sofia Coman,B.Băcescu,N.Bercaru,T.Petruţ - Boli parazitare şi micoze la animale
de companie - Ed. FRM 2008, ISBN 978 – 973 – 725 – 982 - 0
B. BIBLIOGRAFIE FACULTATIVĂ:
- Alexandru Niculescu, Ion C. Didă – Parazitologie veterinară – Ed. Ceres 1998
ISBN 973 – 40 - 0421 – 2
- Ironim Şuteu,Vasile Cosma-Bolile parazitare la animalele domestic-Ed. Ceres 1998, ISBN-973-40-0435-2

8.2 Seminar/laborator
Semestrul 6
Căpuşe ixodide la mamifere.Ixodes ricinus, Hyalomma plumbeum, Dermacentor
reticulatus, Rhipicephalus bursa,

Metode de predare
Examen macroscopic la
stereolupă şi la microscop

Observaţii
2 ore

Căpuşe la păsări - Argas persicus şi Dermanissus gallinae
Căpuşe la albine - Varroa jacobsoni.
Linguatula serrata(imago si nimfă).
/Sarcoptes scabiei.Lână oaie - râie psoroptică.Otodectes cynotis. Cheyletiela
yasguri(stadiu adult, larve şi ouă)

Examen macroscopic şi
examen microscopic

2ore

Examen macroscopic şi
examen microscopic
Tehnica examenului
microscopic al raclatului
cutanat

2 ore

Examen macroscopic şi
examen microscopic
preparat microscopic din
raclat cutanat de de la câine

2 ore

Păduchi malofagi la păsări.
Menopon galinae, Trinoton anserium,Lipeurus caponis, Goniodes meleagridis,
Columbicola columbae
Ectoparazitismul cu păduchi anopluri.Haematopinus suis, Linognatus vituli, L.
stenopis, L. setosus

Examen macroscopic şi
examen microscopic

2 ore

Examen macroscopic şi
examen microscopic

2 ore

Ectoparazitismul cu purici(Ctenocephalides canis), ploşniţe (Cimex lectularius),
cu Melophagus ovinus
Larve L3 de la Oestrus ovis.
Miaze:larve L3 de Hypoderma bovis.şi Gasterophylus sp.

Examen macroscopic şi
examen microscopic

2 ore

Examen macroscopic şi
examen microscopic
Stomac de cal cu ulcere
crateriforme produse de L2
şi L3 de Gasterophylus sp
Metode
ovohelmintoscopice de
sedimentare
fecale rumegătoare

2 ore

.
Demodex canis. .Picioare de găină cu râie deformantă.
Păduchi malofagi la mamifere.Damalinia bovis , Damalinia ovis, Trichodectes
canis, Felicola subrostrata

Trematodoze la rumegătoare.Fasciola hepatica .Dicrocelium lanceolatum adult
,.Paramphistomum cervi.(adilţi şi ouă)

2 ore

Trematodoze la păsări şi carnivore.Prosthogonimus pellucidus.Echinostoma
revolutum
Opistorchis felineus .
Echinocasmus perfoliatus - preparat microscopic

Metode
ovohelmintoscopice de
sedimentare
fecale păsări şi carnivore

2 ore

Cestodoze la rumegătoare şi cabaline.
Moniezia expansa. Thysaniezia giardi(preparat microscopic).Avitelina
centripunctata.Anoplocephala perfoliata

. Metode
ovohelmintoscopice de
evidenţiere oncosfere in
fecale rumegătoare
. Metode
ovohelmintoscopice de
evidenţiere oncosfere fecale
carnivore

2 ore

Cestodoze la câine.
Taenia pisiformis(diapozitiv).T. hydatigena(diapozitiv)
T. multiceps(diapozitiv).Echinococcus granulosus(preparat
microscopic).Dipylidium caninum(preparat microscopic).Diphylobothrium latum
(piesă formolizată)
Cestodoze la păsări.Raillietina tetragona(diapozitiv).
Drepanidotaenia lanceolata(diapozitiv).
Dicroanotaenia collaris(diapozitiv

2 ore

2 ore
Metode
ovohelmintoscopice de
evidenţiere
oncosfere fecale păsări

Metacestodoze.Cysticercus tenuicollis ( ovine).Cysticercus pisiformis
(iepure).Coenurus cerebralis (ovine).
Chişti hidatici(ficat, pulmon, splină de ovine

Semestrul 7
· Tehnici ale examenului coproscopic
· Metode de flotaţie-Willis şi Mc. Master.Metode de sedimentare- activă şi pasivă.
Metode larvohelmintoscopice Baermann şi Vajda.
· Diagnosticul in neoascarioză la viţei. Neoascaris vitulorum:examen macroscopic.
Diagnosticul în dictiocauloze şi protostrongilidoza la rumegătoare mari şi mici..
Specii de nematode cu localizare digestivă la rumegătoare. Haemonchus contortus
Nematodirus fillicolis(preparat microscopic) ·.Oesophagostomun venulosum
(preparat microscopic) Bunostomum trigonocephalum (preparat microscopic).
Chabertia ovina (preparat microscopic). Thelazia rhodesi(preparat microscopic).
· Gongylonema pulchrum -(piesă formolizată)

Parascaris equorum- examinare macroscopică.
a. Strongylus equinus- b. Strongylus vulgaris· Trichonema longibursatum-preparat microscopic.
· Oxyuris equi-ouă de Oxyuris equi din raclat cruste perianale de la cal.
· Setaria equina-(piesă formolizată)
· Habronema sp (diapozitiv)
·Ascaris suum-.Ficat porc cu localizare eratică . Metastrongylus elongatus-preparat
microscopic. Gnatostoma hispidum-preparat microscopic.

·Trichocephalus suis.Trichinella spiralis-preparate microscopice cu chişti în
musculatura striată.
·Macracanthorincus hirudinaceus-(piesă formolizată)

·Ascarizi la carnivore:Toxocara canis şi Toxocara cati-. ·Ancylostoma caninumdiapozitiv. Uncinaria stenocephala-diapozitiv
·Trichocephalus vulpis-paraziţi fixaţi în formol,
Diagnostic în dirofilarioză - examen microscopic al sângelui periferic de la câine

Passalurus ambiguus-preparate microscopice.Ascaridia galli-paraziţi adulţi fixaţi
în formol. Heterakis gallinae-preparat microscopic şi paraziţi adulţi fixaţi în
formol.
Syngamus trachea-traheită catarală şi ulceroasă). Amidostomum anseris-preparat
microscopic. Capillaria sp-diapozitiv.
Recapitularea preparatelor microscopice cu paraziţi sau organe şi a preparatelor
microscopice cu specii de nematode pe specii de animale pentru testul practic de
verificare a cunoştinţelor predate la lucrările de laborator.
Testul de verificare a nivelului de cunoştinte al studenţilor.

2 ore

Studenţii lucrează efectiv şi
se iniţiază în evidenţierea la
microscop ouălor şi
larvelor de paraziţi.
Utilizarea metodelor
larvoscopice de diagnostic
Utilizarea metodelor
ovoscopice şi larvoscopice
de diagnostic
Examen coproscopic
(Willis) din fecale oaie ouă
de strongil
esofag de oaie cu parazit
adult în mucoasă. .
Fragment de ficat cal cu
hepatită necrotică produsă
de L4
.
Examen
coproscopic(Willis)-ouă de
strongil din fecale cal.

2 ore

2 ore
2 ore

2 ore

2 ore

2 ore

2 ore
Examen
coproscopic(Willis)-ouă de
strongil din fecale porc.
Tehnica de executare a
examenului
trichineloscopic efectuată
de studenţi
Examenul trichineloscopic
cu lama compresor
Examen coproscopic metoda Willis din fecale de
câine-ouă de strongil
Examene coproscopic (met.
Willis) din fecale de câin evidenţiere ouă de T. vulpis
examen microscopic al
sângelui periferic – metoda
picăturii strivite şi
met.Knott
Examen coproscopic
(Willis) din fecale de găină
(ouă de Ascaridia).
Examen coproscopic din
fecale porumbel(Willis)
ouă de Capillaria sp.

2 ore

2 ore

2 ore

2 ore

2 ore

2 ore

2 ore

Fiecare student va avea de identificat un numar de 10 preparate(macroscopic,
microscopic, ouă sau larve) de nematode de la rumegătoare, cabaline, suine,
carnivore, păsări şi leporide.
Semestrul 8
Diagnostic, terapie şi profilaxie în ectoparazitoze la rumegãtoare (cãpuşe,
pãduchi, râi).
Diagnostic, terapie şi profilaxie în trematodoze, cestodoze şi metacestodoze la
rumegãtoare.
Diagnostic, combatere şi profilaxie în nematodoze la rumegãtoate( ale tubului
digestiv, ap. respirator, telazioze, oncocercoze, parafilarioza, setarioza şi
tricocefaloza.
Diagnostic, terapie şi profilaxie în protozooze la rumegãtoare - Eimerioze,
babesioze, sarcocistoze, criptosporidioza, trichomonoza, giardioza, toxoplasmoza.

Ectoparazitoze la cabaline (cãpusi, râi, pãduchi).
Gasterofiloza - diagnostic si terapie.
Dermatomicoze - tricofiţia (diagnostic şi terapie).
Cestodoze la cabaline.
Diagnosticul nematodozelor la cabaline (parascarioza, strongilidoza, oxiuroza,
habronemoza, oncocercoze, parafilarioza, setarioza, strongiloidoza şi telazioza)
Examen coproscopic prin flotaţie pentru evidenţiere ouã de strongil.
Diagnostic, terapie şi profilaxie în protozooze la cabaline (eimerioza, babesioza,
sarcocistoza, criptosporidioza durina, giardioza).
Ectoparazitoze la suine (râi, pãduchi, dermatomicoze)
Metocestodoze - diagnostic şi mãsuri de profilaxie
Nematodoze la suine (ascarioza, metastrongiloza, spiruratoza gastricã,
tricocefaloza, trichineloza)
.
Diagnostic, terapie si profilaxie în protozooze la suine (eimerioza, babesioza,
sarcocistoza, criptosporidioza, toxoplasmoza, tricomonoza, balantidioza şi
amoebioza).
Diagnostic şi terapie în ectoparazitoze la carnivore de companie (cãpuşe, râi,
pãduchi, purici).
Demodicoza la câine.trematodoze şi cestodoze la câini şi pisici.Diagnostic si
terapie în nematodoze: toxocaroza, ancilostomoza, strongilidoze cardiorespiratorii, tricocefaloza, strongiloidoza, dirofilarioza, capilarioze).
Diagnostic şi terapie în protozooze la carnivore (coccidioza, hammondioza,
babesioza, sarcocistoza, trichomonoza bucalã).
Diagnostic şi terapie în bolile parazitare la leporide
Râile la iepuri (sarcoptică, psoroptică, notoedrică, cheiletieloza,)..Nematodoze la
iepuri (pasaluroza, tricocefaloza, strongiloidoza, trichostrongilozã)
.
Caracteristici biologice ale miceţilor.Tricofiţia.Microsporoza.Aspergiloza
Caracteristici ale levurilor. Malassezioza.

Examenul microscopic al
crustelor şi raclatului
clarifiat cu NaOH 10%
Examen coproscopic prin
metode de sedimentare şi
flotaţie (Willis).
Examen coproscopic prin
metode de sedimentare şi
flotaţie (Willis).
Examen necropsic
parazitologic
Tehnica de colorare Ziehl/
Nielsen

2 ore

Examen coproscopic prin
metode de sedimentare şi
flotaţie (Willis).

2 ore

Examen coproscopic prin
flotaţie pentru evidenţiere
ouã de strongil
Examenul frotiului de
sânge col. MGG şi DiffQuick
Diagnostic în trichineloza examen trichineloscopic
executat de studenţi

2 ore

Examenul frotiului de
sânge col. MGG şi DiffQuick
Examen coproscopic prin
metode de sedimentare şi
flotaţie (Willis).

2 ore

2 ore

2 ore

2 ore

2 ore

2 ore

2 ore

2 ore
diagnostic coproscopic şi
necropsic în eimerioza
hepatică

2 ore

Tehnica examenului
micologic
Tehnica examenului
micologic

2 ore
2 ore

A. BIBLIOGRAFIE OBLIGATORIE/MINIMALĂ:
Sofia Coman, Bolile parazitare la animalele domestice vol. I ediţia a II-a
Ed.FRM, 2004 , ISBN 973 – 725- 089 - 3
- Sofia Coman, Bolile parazitare la animalele domestice vol. II Ed. FRM 2002
ISBN 973 – 582 – 526 - 0
- Sofia Coman, Parazitologie veterinară – Ghid de lucrări practice - Ed. FRM
2004 ISBN 973 – 725 – 020 – 6
- Sofia Coman,B.Băcescu,N.Bercaru,T.Petruţ - Boli parazitare şi micoze la animale
de companie - Ed. FRM 2008, ISBN 978 – 973 – 725 – 982 - 0
B. BIBLIOGRAFIE FACULTATIVĂ:
Alexandru Niculescu, Ion C. Didă – Parazitologie veterinară – Ed. Ceres 1998
ISBN 973 – 40 - 0421 – 2

Ironim Şuteu,Vasile Cosma-Bolile parazitare la animalele domestic-Ed. Ceres 1998, ISBN-973-40-0435
9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice, asociaţiilor profesionale şi
angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului

Discutarea conţinutului disciplinei cu reprezentanţi ai mediului de afaceri economic- clinici veterinare cu laborator de
diagnostic , laboratoare centrale naţionale şi judeţene de diagnostic, medici umani epidemiologi şi cercetători în domeniu
10. Evaluare
Tip activitate

10.4 Curs

10.1 Criterii de evaluare
Verificarea finală
Frecvenţă

10.2 Metode de evaluare
Semestrul 6
Examen oral, cu 3 subiecte
Fără prezenţă obligatorie

10.3 Pondere din nota
finală
70%

10.5 Seminar/laborator

Promovarea probei practice – recunoaşterea şi
descrierea formelor parazitare. Indicarea modului
de acţiune patogenică şi a posibilităţilor de
contaminare

Colocviu

30%

10.6 Standard minim de performanţă

Pentru promovarea examenului (nota 5): promovarea probei practice (criteriu obligatoriu), descrierea elementelor definitorii pentru fiecare
subiect
Semestrul 7
Tip activitate
10.1 Criterii de evaluare
10.2 Metode de evaluare
10.3 Pondere din nota
finală
10.4 Curs
Verificarea finală
Examen oral, cu 3 întrebări
70%
Frecvenţă
Fără prezenţă obligatorie
10.5 Seminar/laborator
Colocviu
Promovarea probei practice – recunoaşterea şi
30%
descrierea formelor parazitare. Indicarea modului
de acţiune patogenică şi a posibilităţilor de
contaminare
10.6 Standard minim de performanţă

Pentru promovarea examenului (nota 5): promovarea probei practice (criteriu obligatoriu), descrierea elementelor definitorii pentru fiecare
subiect

Tip activitate
10.4 Curs

10.1 Criterii de evaluare
Verificarea finală
Frecvenţă

Semestrul 8
10.2 Metode de evaluare

10.3 Pondere din nota
finală
70%

Examen oral, cu 3 întrebări
Fără prezenţă obligatorie
Promovarea probei practice. Cunoaşterea şi
aplicarea metodelor de diagnostic în
parazitologie. Indicatrea terapiei antiparazitare şi
a metodelor de combatere

10.5 Seminar/laborator
Colocviu

30%

10.6 Standard minim de performanţă

Pentru promovarea examenului (nota 5): promovarea probei practice (criteriu obligatoriu), descrierea elementelor definitorii pentru fiecare
subiect
Semnătura titularului de curs,
Lector dr. Băcescu Bogdan

Semnătura titularului de seminar,
Lector dr. Băcescu Bogdan

FIŞA DISCIPLINEI
21. Date despre program
1.1.Instituţia de învăţământ superior
1.2.Facultatea
1.3.Departamentul
1.4.Domeniul de studii
1.5.Ciclul de studii
1.6.Programul de studii/Calificarea
2.Date despre disciplină
2.1.Denumirea disciplinei
2.2. Codul disciplinei
2.3. Titularul activităţilor de curs
2.4.Titularul activităţilor de seminar
2.5. Anul de studiu

Universitatea Spiru Haret Bucuresti
Medicina Veterinara
Medicina Veterinara
Medicina Veterinara
Licenta
Medicina veterinara/medic veterinar

Clinica medicala și prelegeri clinice pe specii
MV/4/7/28;MV/4/8/28;MV/5/9/28:MV/5/10/28
Conf.univ.dr Andronie Viorel
Sef.lucr. Sallay Arpad
IV V
2.6.Semestrul
7,
2.7. Tipul de evaluare
8,
9,
10
3.Timpul total estimat (ore pe semestru al activităţilor didactice)
3.1 Număr de ore pe săptămână-sem. 7
din care: 3.2 curs
2
4
3.1 Număr de ore pe săptămână-sem. 8
din care: 3.2 curs
2
4
3.1 Număr de ore pe săptămână-sem. 9
din care: 3.2 curs
2
5
3.1 Număr de ore pe săptămână-sem. 10
din care: 3.2 curs
2
5
3.4 Total ore din planul de învăţământ
252
din care: 3.5 curs
112
Distribuţia fondului de timp
Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren
Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri
Tutoriat
Examinări
Alte activităţi
3.7 Total ore studiu individual
248
3.8 Total ore pe semestre
500
3.9 Număr de credite
20 (5,5,5,5)
4. Precondiţii (acolo unde este cazul)
4.1 de curriculum
Mv/4/2/27; Mv/5/1/37 Mv/3/1/27; Mv/2/23; Mv/4/1/37
4.2 de competenţe

Intelegerea mecanismelor fiziologice si patologice

E

2.8.Regimul disciplinei

3.3 seminar/laborator
3.3 seminar/laborator
3.3 seminar/laborator
3.3 seminar/laborator
3.6 seminar/laborator

O
b

2
2
3
3
140
ore
113
45
8
50
8


5. Condiţii (acolo unde este cazul)
5.1. de desfăşurare a cursului

5.2. de desfăşurare a
seminarului/laboratorului

Realizarea examinarii animalelor si intocmirea fisei de observatii

Cursul este interactiv, susţinut pe bază de prelegere/conferinţă în amfiteatru,
utilizând videoproiecţia. În scopul atingerii obiectivelor cursului se utilizează metode didactice specifice: teme
pentru studiul individual, documentare

Sala cu 50 de locuri

Computer si videoproiector

Tabla, marker
Examinarea clinica a animalelor din clinică sau fermă
Intocmirea foii de observaţie pentru fiecare caz in parte, prezentarea acestora, discutii interactive pe marginea
celor decelate.
Obiectivele lucrărilor practice sunt atinse prin studiu individual, dialog, studii de caz, examene clinice în fermă
, referat cu subiect impus, dezbateri.

Sala de consultatii

Fise de observatii

Ferme de animale mari

Mijloc auto pentru deplasarea organizata cu studentii la ferme

Competenţe
transversale

Competenţe profesionale

6. Competenţele specifice acumulate
Competenţe cognitive (dimensiunea cognitivă)
Acorda consultatii, trateaza boli si sindroame care afecteaza omul si animalele.
Examineaza, stabileste diagnostice, administreaza tratamente medicale.
Insusirea si intelegerea mecanismelor fiziologice si patologice de functionare a
organismului animal, modul si mecanismul de producere al bolilor, semnele si
simptomelor caracteristice acestora.
Insusirea tehnicilor semiologice specifice fiecarei specii, tehnicile terapeutice,
radiologice.
Insusirea tehnicilr de ingrijire corespunzatoare ante si posterapeutica, inclusiv terapia
intensiva.
Abilităţi (dimensiunea funcţional-acţională)
Prescrie si aplica tratamente medicale in corelatie cu diagnosticul stabilit.
Aplica principiile terapeutice corelate cu diagnosticul si prognosticul specific fiecarei
boli.
Utilizeaza metodele diagnosticului clinic si paraclinic in vederea stabilirii corecte a
diagnosticului si a evolutiei prognozate a bolii.
Utilizeaza tehnicile de administrare a medicamentelor respectand calea de administrare,
frecventa administrarilor si durata tratamentelor.
Acorda asistenta de urgenta si acorda primul ajutor pentru toate speciile de animale
domestice.
Competenţe de rol
Capacitatea de a executa toate sarcinile asumate si de a concepe si a prezenta proiecte
complexe de medicina veterinara din toate ariile competentelor dobandite.
Capacitatea de organizare, comunicare, conducere si de lucru in cadrul echipei, cu
potentialii clienti, cu autoritatile sau cu media.
Competenţe de dezvoltare personală şi profesională
Capacitatea de insusire a noilor cunostinte si dezvoltarea profesionala prin folosirea
tuturor resurselor proprii si utilizarea capacitatilor de comunicare in scris si verbal .
7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate)
7.1 Obiectivul general al disciplinei
1.Familiarizarea cu fiziologia si fiziopatologia aparatelor si sistemelor studiate.
2.Recunoasterea semnelor clinice si a lezinilor care ar putea produce astfel de semne.
3.Familiarizarea cu tehnicile de diagnostic si interpretarea lor.
4.Intelegerea si stabilirea principiilor de tratament
7.2 Obiectivele specifice
1.activitatea de asistenţă clinică prin instruirea în tehnica examinării animalelor,
2.precizarea diagnosticului şi prognosticului,
3.intervenţia profilactică şi curativă în bolilor interne.
4.studiul clinic are drept scop familiarizarea studenţilor cu ancheta clinică, examenul clinic al
animalelor bolnave şi eventualele examene complementare (imagistice, de laborator).
8. Conţinuturi
8.1 Curs
Metode de predare
Observaţii
Stomatite, sialoadenite, faringite, paralizia şi stenoza faringienă,
Multimedia-power point
esofagospasmul, paralizia şi obstrucţia esofagienă,
Stenoza esofagului, dilataţii şi diverticule esofagiene, esofagite, ruptura
Multimedia-power point
esofagului, ingluvita, guşa pendulantă,obstrucţia guşii.
Indigestii prestomacale, parezia prestomacelor, ruminoreticulite traumatice
Multimedia-power point
şi netraumatice.
Paracheratoza ruminală, geosedimentoza ruminoabomazică, indigestia prin Multimedia-power point
supraîncărcare a rumenului.
Meteorismul ruminal acut şi recidivant, indigestii vagale şi prin ileus
Multimedia-power point
obstructiv, parezia foiosului,
Indigestii ruminale biochimice (simplă, alcalină, putridă, acidă).
Multimedia-power point
Gastropatii, dispepsii secretorii, gastropatia ulceroasă, gastropatia
Multimedia-power point
neoplazică, gastroragia, gastralgia,.
Dilataţii gastrice (acute, idiopatice, cronice), torsiunea stomacului,
Multimedia-power point
deplasarea abomazică, gastrite, gastropatii prin corpi străini
Enteropatii, enterospasmul. Crizele vasculare abdominale, enteropatii
Multimedia-power point
topografice, indigestii intestinale gazoase şi prin supraîncărcare, obstrucţii,
stenoze şi dilataţii intestinale.
Enterite (ale peri-şi neonatalilor, simple ale adulţilor, pseudomembranoase,
Multimedia-power point
cronice) enteroragia, ulcere intestinale.

Patologie hepatobiliară, insuficienţa hepatică, congestia hepatică activă şi
pasivă, ruptura ficatului, hepatosteatoze (la mamifere şi aviare).
Amiloidoza şi hepatitele (acute, nesupurative, supurative, cronice şi
cirozele hepatice), angiocolite şi colecistite, colelitiaza.
Patologie pancreatică, pancreatite, insuficienţa pancreatică exocrină.
Patologie peritoneală, peritonite, ascită (mamifere, broileri) neoformaţii
mezenterice şi epiplooice.
Boli evoluând cu dispnee obstructivă, dispneea nazală (rinoragie, rinite,
sinuzite)
Boli evoluând cu dispnee obstructivă, dispneea nazală (laringite, traheite)
Dispneea guturală-laringita striduloasă (edemul glotic, laringita crupală,
tumori laringiene, laringospasm)
Dispneea guturală-laringita striduloasă ( paralizie laringienă şi alte
distorsiuni guturale)
Dispnee bronşică (bronşite difuze şi microbronşite,)
Dispnee bronşică ( bronşite pseudomembranoase şi putride, bronşectazia,
astmul bronşic)
Sindromul pulmonar cronic ”tignafes” (enfizemul pulmonar alveolar
cronic, boala obstructivă respiratorie)
Bronhopneumonii cronice, pneumomicoze, tumori pulmonare.
Boli evoluând cu dispnee restrictivă, congestia şi edemul pulmonar
Boli evoluând cu dispnee restrictivă, enfizemul pulmonar acut, hemoragia
pulmonară.
Pneumonii lobare şi lobulare, bronhopneumonii purulente şi gangrenoase
Atelectazia pulmonară, pleurite, hidrotorax ,chilotorax, hemotorax,
pneumotorax.
Sindroame mediastinale, complexe de boli respiratorii (CBR) ale
neonatalilor şi tineretului
Bolile diafragmei(mioclonia frenica, dischinezia diafragmatica,
diafragmatita, hernia diafragmei
Sindroame cardiovasculare, sincopa şi moartea subită, şocul, insuficienţa
cardiacă congestivă, anomalii cardiovasculare, cardioaritmii.
Boli pericardice, pericardite, pseudopericardite, hidropericard,
hemopericard.
Boli miocardice, miocardite, hipertrofie şi dilataţie cardiacă,
cardiomiopatii (dilatate, hipertrofice, restrictive).
Boli endocardice, endocardite, vicii valvulare. Boli ale vaselor sanguine,
arterite, obstricţii arteriale, tromboenbolismul de venă cavă, sunturi
portosistemice.
Patologia eritronului, anemii, policitemii. Patologia leuconului, leucopenia,
leucocitoza reactivă, reacţii limfocitare, monocitare, eozinofilice,
bazofilice. Diateza hemoragipară, vasculopatică, coagulopatică şi mixtă.
Boli ale splinei, splenomegalii, splenite.
Insuficienţa renală. Nefropatii, disfuncţii tubulare, nefropatii circulatorii,
nefroze, nefrite, hidronefroza. Patologia căilor urinare, incontinenţa şi
retenţia urinară, ruptura vezicii, cistite.
Noţiuni de diagnostic neurologic. Sindroame neurodepresive, epilepsie,
electrosocul, apoplexia, hemoragii şi infarcte encefalice, contuzia şi
comoţia cerebrală, hipoxidoze encefalice, encefaloze.
Sindroame de excitaţie nervoasă, congestia şi edemul cerebral acut,
meningoencefalite, encefalite. Manifestări nervoase functionale:
(paranevroze şi parapsihoze) disorexia, pica, anomalii de comportament
agonistic (agresivitatea, retivitatea, boala fricii, isterie, s.a), ticuri, alte stări
parapsihotice.
Ataxia corticosubcorticala, cerebeloasa, vestibulara, medulara. Paralizii,
corticosubcorticale, bulbare, medulare, de neuroni motori periferici
(nevrite), sindromul vacii culcate.
Hiperchinezii, tetanii, fibrilaţii, mioclonii, tremuraturii. Nevralgia.
Sindroame neurovegetative: vagotonia simpaticotonia, sindromul Horner,
sindroame solare, disautonomia.
Sindroame hipofizare şi hipotalamohipofizare, tiroidiene, paratiroidiene,
suprarenale, stresul şi patologia de disadaptare, diabetul zaharat.
Osteocondropatii, acropahia, osteopatia craniomandibulară, boala hienei,
spondilolisteza, epifizioliza, alte osteocondropatii ale tineretului aviar.
Miopatii funcţionale, miotonia, miastenia, pareza spastică şi
paramioclonia posterioară a bovinelor, alte stări cu fatigabilitate
(intoleranţa la efort). Miodisplazii: ale purceilor, viţeilor şi mieilor.
Miopatii circulatorii şi inflamatorii, boala muşchilor verzi, miopatii
ischemice, miozite, polimiozite. Miopatii distrofice şi de adaptare, miopatii
mioglobinurice, de surmenaj, de stres porcin.
Modificările fanerelor: alopecia. Pruritul. Discrinii cutanate:
hiperhidroza, seboreea, patologia glandelor anale.
Stări discheratozice: hiper şi paracheratoza, ihtioza. Stări cu erupţii tipice:
urticaria, fotodermatoze, dermatite veziculoase, piodermite,pemfigus. Stări
cu erupţii polimorfe: eczema, dermatopatii post-inoculatorii (boala serului),
nutriţionale, medicamentoase, complexul granulomatos eozinofilic,s.a.

Multimedia-power point
Multimedia-power point
Multimedia-power point
Multimedia-power point
Multimedia-power point
Multimedia-power point
Multimedia-power point
Multimedia-power point
Multimedia-power point
Multimedia-power point
Multimedia-power point
Multimedia-power point
Multimedia-power point
Multimedia-power point
Multimedia-power point
Multimedia-power point
Multimedia-power point
Multimedia-power point
Multimedia-power point
Multimedia-power point
Multimedia-power point
Multimedia-power point

Multimedia-power point

Multimedia-power point

Multimedia-power point

Multimedia-power point

Multimedia-power point

Multimedia-power point

Multimedia-power point
Multimedia-power point

Multimedia-power point
Multimedia-power point

Bibliografie obligatorie
1. Bârză H., Cîlmău Fl. (1999) – Patologie medicală-veterinară, Ed. Fundaţiei “ România de Mâine”, Bucureşti.
2. Ghergariu S.( 1995) - Bazele patologiei medicale a animalelor, Volumul I si II, Ed. All, Bucureşti.
3. Mihai D., Codreanu M.,(2002)- Medicina internă a animalelor, Vol. III, Ed. Geea, Bucureşti.
4. Mihai D., Andronie V.(2001)- Medicina internă a animalelor,Vol. I si II, Ed. Geea, Bucureşti.
Bibliografie facultativa
1. Adameşteanu I. s.a. (1980) - Diagnostic morfoclinic veterinar, pe specii şi sindroame. Ed. Ceres, Bucureşti.
2. Aiello E. Susan, s.a. – The Merck Vet Manual, Eight Edition, Merck & Co, Inc., Whitehouse Station, N.Y, U.S.A.
3. Constantin N., Cotruţ M., Şonea A.(1998) – Fiziologia animalelor domestice. Volumul I şi II. Ed.Coral Sanivet, Bucureşti.
4. Pârvu Ghe. (2000) - Boli nutriţional metabolice. Editura Fundaţiei România de Mâine.
5. Popa V.V., (1998) - Semiologie Medicală veterinară. Ed ALL Bucureşti.
6. Popa V.V.,Vlagioiu C.(1996) - Metodologia examinării medicale la animale. Ed.Ceres, Bucureşti.
7. Stătescu C.(1997) -Farmacoterapie. Ed.Fundaţiei „România de Mâine”,Bucureşti.
8.2 Seminar/laborator
Studii clinice

Observaţii

Metode de predare
Activitate clinica animale
mici/deplasare ferme de animale

9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice, asociaţiilor profesionale şi
angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului

Transmiterea catre angajaori, asociatiile crecatorilor de animale a programei

10. Evaluare
Tip activitate

10.1 Criterii de evaluare

10.2 Metode de evaluare

10.4 Curs

E

10.3 Pondere din nota
finală
70%

10.5 Seminar/laborator

Cv

30%

10.6 Standard minim de performanţă

Nota minima de promovare 5

Depistarea principalelor semne clinice de boala

Intocmirea fisei de observatie clinica
Semnătura titularului de curs,
Conf.univ.dr Viorel Andronie

Semnătura titularului de seminar,
Sef.lucr.Arpad Sallay

FIŞA DISCIPLINEI
1.Date despre program
1.1.Instituţia de învăţământ superior
1.2.Facultatea
1.3.Departamentul
1.4.Domeniul de studii
1.5.Ciclul de studii
1.6.Programul de studii/Calificarea

Universitatea SPIRU HARET
MEDICINĂ VETERINARĂ
Medicină Veterinară
Medicină Veterinară
I (Studii universitare de licenţă)
Medicină Veterinară

2.Date despre disciplină
2.1.Denumirea disciplinei
2.2. Codul disciplinei
2.3. Titularul activităţilor de curs

Boli infecţioase, medicină preventivă şi prelegeri clinice pe specii
MV/4/7/29; MV/4/8/29; MV/5/9/29; MV/5/10/29
Lector univ. dr. Bădic Elena-Luiza- an IV
Conf. Univ. Dr. Daneş Mihai- an V
Lector univ. dr. Bădic Elena-Luiza- an IV
Lector univ. dr. Bărboi Gheorghe- an V

2.4.Titularul activităţilor de seminar
2.5. Anul de studiu

IV

2.6.Semestrul

V

7
8

2.7. Tipul de evaluare

9
10

3.Timpul total estimat (ore pe semestru al activităţilor didactice)
3.1 Număr de ore pe săptămână
sem 7
4
sem 8
4

din care: 3.2 curs

E oral
E oral

2.8.Regimul disciplinei

E oral
E oral
2
2

3.3 seminar/laborator

Ob
Ob
Ob
Ob
2
2

Sem 9

5

3

2

Sem 10

5

3

2

3.4 Total ore din planul de învăţământ
252
din care: 3.5 curs
Distribuţia fondului de timp
Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren
Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri
Tutoriat/consultaţii
Examinări
Alte activităţi (vizite de studiu etc)
3.7 Total ore studiu individual
223

140

3.6 seminar/laborator

112
ore
60
28
60
28
28
19

3.9 Total ore pe semestru
3.10 Număr de credite
1 ECTS = 25 ore

475
19 (4;5;5;5)

4. Precondiţii (acolo unde este cazul)
4.1 de curriculum

4.2 de competenţe
5. Condiţii ( acolo unde este cazul)
5.1. de desfăşurare a cursului

5.2. de desfăşurare a
seminarului/laboratorului




Microbiologie 2 : MV/2/4/18

Igiena animalelor şi protecţia mediului : MV/2/4/22

Anatomie patologică : MV/3/6/27
Identificarea unei stări morbide pe baza aspectelor lezionale, cunoaşterea agenţilor cauzali infecţioşi.


















Număr de locuri: 50
Videoproiector
Laptop
Tablă
Cretă /marker
Conectare internet
Număr de locuri: 20
Retroproiector
Tablă
Cretă/marker
Materiale video
Televizor
Cadavre animale de interes economic şi de companie
Trusă de necropsie
Sală de necropsie
Animale de interes economic şi de companie
Echipamente de laborator

Competenţe
transversale

Competenţe
profesionale

6. Competenţele specifice acumulate
Cognitive:

Cunoaşterea modului de efectuare a unei anchete epizootologice

Cunoaşterea modului de prelevare a probelor pentru examenele de laborator în vederea precizării diagnosticului

Cunoaşterea modului de notificare şi de declarare, conform legii, a suspiciunii şi respectiv a bolii infecţioase, în eventuala apariţie a
acesteia

Elaborează foaia de necropsie

Efectuează ancheta epizootologică
Competenţe de rol:

Capacitatea de a executa sarcinile asumate şi de a concepe şi realiza proiecte complexe în arealul de competenţă

Capacitatea de a realiza şi prezenta un proiect din topicul domeniului de studiu

Capacitatea de a identifica o boală infecţioasă şi de a întocmi o anchetă epizootologică
Competenţe de dezvoltare personală şi profesională:

Conştientizarea nevoii de documentare permanentă privind evoluţia legislaţiei specifice domeniului

Cunoaşterea şi înţelegerea terminologiei specifice domeniului

Dezvoltarea de abilităţi privind întocmirea şi prezentarea unui referat de specialitate în condiţii de redactare impuse

7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate)
7.1 Obiectivul general al disciplinei

Însuşirea de către studenţi a unor aspecte legate de apariţia, evoluţia, prevenirea, combaterea şi
supravegherea bolilor infecţioase ale animalelor

Cunoaşterea cât mai profundă a principalelor caracteristici prin care se manifestă o boală infecţioasă
în scopul presupunerii cât mai aproape de certitudine a diagnosticului

Învăţarea mecanismelor de producere a unui proces infecţios, elemente necesare în efectuarea unor
anchete epizootologice cât mai clare, complexe şi complete

Studierea zoonozelor şi a bolilor infecţioase emergente în scopul diagnosticării cât mai rapide

Cunoaşterea legislaţiei interne şi a UE pentru aplicarea măsurilor de medicină preventivă în
creşterea şi mişcarea animalelor de fermă, inclusiv albine, viermi de mătase şi peşti şi a celor de
companie, inclusiv animale exotice
7.2 Obiectivele specifice

Însuşirea măsurilor generale şi speciale de supraveghere, prevenire şi combatere a bolilor
infecţioase la animale

Coroborarea datelor obţinute prin inspecţie vizuală, examen clinic şi necropsic cu cele ale anchetei
epizootologice şi rezultatelor de laborator pentru precizarea diagnosticului de boală infecţioasă



Însuşirea cunoştinţelor pentru efectuarea unui diagnostic diferenţial, cu atât mai necesar cu cât multe
boli infecţioase prezintă deseori simptomatologie comună, foarte ştearsă sau atipică

8. Conţinuturi
8.1 Curs – anul IV
Semestrul 7
BOLI INFECŢIOASE COMUNE MAI MULTOR SPECII DE ANIMALE
1.
Noţiuni introductive
Definiţia, obiectul şi importanţa bolilor infecţioase ale animalelor. Infecţia şi boala infecţioasă.
Mecanismul de producere a infecţiei. Metode de apărare a sănătăţii animalelor.
Tendinţe actuale în patologia infecţioasă.
BOLI INFECTIOASE COMUNE MAI MULTOR SPECII DE ANIMALE
A. Boli bacteriene
2.
Antrax.
Istoric, răspândire geografică, etiologie, caractere epizootologice, tablou clinic şi lezional,
diagnostic, diagnostic diferenţial, prevenire şi combatere.

Metode de predare

Observaţii
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3.
Tuberculoza.
Istoric, răspândire geografică, etiologie, patogeneză, caractere epizootologice, tablou clinic şi
lezional, diagnostic, diagnostic diferenţial, prevenire şi combatere.
4.

- Paratuberculoza.
Leptospiroza.
Răspândire geografică, etiologie, caractere epizootologice, tablou clinic şi lezional, diagnostic,
diagnostic diferenţial, prevenire şi combatere.
5.
Bruceloza.
Răspândire geografică, etiologie, patogeneză, caractere epizootologice şi epidemiologice,
tablou clinic şi lezional, diagnostic, diagnostic diferenţial, prevenire şi combatere.
6.
Colibacilozele la mamifere şi păsări.
Etiologie, etiopatogeneză, caractere epizootologice şi epidemiologice, tablou clinic şi lezional,
diagnostic, diagnostic diferenţial, prevenire şi combatere.
7.
Salmonelozele la mamifere şi păsări.
Răspândire geografică, etiologie şi etiopatogeneză, caractere epizootologice şi
epidemiologice, tablou clinic şi lezional, diagnostic, diagnostic diferenţial, prevenire şi
combatere.
8.
Pasteurelozele la mamifere şi păsări.
Răspândire geografică, etiologie, caractere epizootologice, tablou clinic şi lezional, diagnostic,
diagnostic diferenţial, prevenire şi combatere
9.
Tetanosul, botulismul şi cărbunele emfizematos.
Răspândire geografică, etiologie, caractere epizootologice, tablou clinic şi lezional, diagnostic,
diagnostic diferenţial, prevenire şi combatere.
10. Infecţii produse de Clostridium
perfringens, Cl. oedematiens şi Cl. septicum.
Răspândire geografică, etiologie, caractere epizootologice, tablou clinic şi lezional, diagnostic,
diagnostic diferenţial, prevenire şi combatere.
B. Boli virale
11. Rabia.
Istoric, răspândire geografică, etiologie, patogeneză, caractere epizootologice, tablou clinic şi
lezional, diagnostic, diagnostic diferenţial, prevenire şi combatere.
12. Boala Aujeszky (pseudorabia).
Istoric, răspândire geografică, etiologie, patogeneză, caractere epizootologice, tablou clinic şi
lezional, diagnostic, diagnostic diferenţial, prevenire şi combatere.
13. Boli veziculoase. Febra aftoasă.
Istoric, răspândire geografică, etiologie, patogeneză, caractere epizootologice, tablou clinic şi
lezional, diagnostic, diagnostic diferenţial, prevenire şi combatere.
14. Boli produse de Poxvirusuri. Variolele mamiferelor şi păsărilor.
Aspecte epizootologice, tablou clinic şi lezional, diagnostic şi diagnostic diferenţial, prevenire
şi combatere.
Curs
Semestrul 8
1.
Ectima oilor şi caprelor.
Mixomatoza iepurilor.
Aspecte epizootologice, tablou clinic şi lezional, diagnostic şi diagnostic diferenţial, prevenire
şi combatere.
Boli produse de Retrovirusuri.
2.
Leucoza enzootică bovină.
Aspecte epizootologice, tablou clinic şi lezional, diagnostic şi diagnostic diferenţial, prevenire
şi combatere.
3.
Leucozele aviare.
Aspecte epizootologice, tablou clinic şi lezional, diagnostic şi diagnostic diferenţial, prevenire
şi combatere.
4.

- Anemia infecţioasă ecvină
Complexul leucemie-sarcom la feline şi canine
Aspecte epizootologice, tablou clinic şi lezional, diagnostic şi diagnostic diferenţial, prevenire
şi combatere.
BOLI INFECTIOASE SPECIFICE PĂSĂRILOR.
5.
Boli bacteriene.
Boala respiratorie cronică ; Coriza infecţioasă aviară
Ornitoza-psitacoza ; Sinovita infecţioasă aviară
Vibriozele aviare (hepatita, gastroenterita holerică)
Etiologie, epizootologie, tablou clinico-lezional, diagnostic şi diagnostic diferenţial, prevenire
şi combatere.
6.
Boli virale.
Pseudopesta aviară ; Pesta (influenţa, gripa) aviară
Bronşita infecţioasă ; Laringotraheita infecţioasă
Rinotraheita curcilor/boala capului tumefiat
Sindromul căderii ouatului (EDS-76) ; Boala splinei marmorate la fazani
Etiologie, epizootologie, tablou clinico-lezional, diagnostic şi diagnostic diferenţial, prevenire
şi combatere.
7.
Boli virale.
Boala Marek ; Bursita infecţioasă
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Boala

Anemia infecţioasă aviară ; Encefalomielita infecţioasă ; Sindromul de malabsorbţie
Etiologie, caractere epizootologice, tablou clinic şi lezional, diagnostic, diagnostic diferenţial,
prevenire şi combatere.
8.
Boli specifice raţelor şi gâştelor.
Pesta raţelor, hepatita virală, boala Derzsy.
Etiologie, caractere epizootologice, tablou clinic şi lezional, diagnostic, diagnostic diferenţial,
prevenire şi combatere.
BOLI INFECTIOASE SPECIFICE SUINELOR
9.
Boli bacteriene.
Pleuropneumonia infecţioasă ; Pneumonia enzootică ; Boala Glässer
Rinita atrofică porcină
Etiologie, caractere epizootologice, tablou clinico-lezional, diagnostic, diagnostic diferenţial,
prevenire şi combatere.
10. Boli bacteriene.
Streptococia la porc ; Rujetul la porc
Epidermita exsudativă ; Enterita proliferativă la porcine
Etiologie, caractere epizootologice, tablou clinico-lezional, diagnostic, diagnostic diferenţial,
prevenire şi combatere.
11. Boli virale.
Pesta porcină clasică ; Pesta porcină africană
Influenţa suină ; Sindromul respirator şi de reproducţie
Etiologie, caractere epizootologice, tablou clinic şi lezional, diagnostic, diagnostic diferenţial,
prevenire şi combatere.
12. Boli virale.
Boala Teschen-Talfan ; Sindromul SMEDI ; Parvoviroza porcină
Etiologie, caractere epizootologice, tablou clinic şi lezional, diagnostic, diagnostic diferenţial,
prevenire şi combatere.
13. Boli virale.
Gastroenterita transmisibilă porcină ; Diareea epizootică porcină ;
Rotaviroza porcină
Etiologie, caractere epizootologice, tablou clinic şi lezional, diagnostic, diagnostic diferenţial,
prevenire şi combatere.
Curs – anul V
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Semestrul 9
Boli infecţioase specifice sau întâlnite mai frecvent la bovine
Boli bacteriene şi micotice. Pleuropneumonia contagioasă, necrobacilozele. Etiologie,
caractere epizootologice, tabloul clinic şi lezional, diagnostic şi diagnostic diferenţial, măsuri
de prevenire şi combatere. Situaţia epizootologică actuală în Romania şi UE.
Actinomicoza şi actinobaciloza, streptococia viţeilor. Etiologie, caractere epizootologice,
tabloul clinic şi lezional, diagnostic şi diagnostic diferenţial, măsuri de prevenire şi combatere.
Situaţia epizootologică actuală în Romania şi UE.
Avortul chlamidian, febra Q, chlamidioza ocular. Etiologie, caractere epizootologice, tabloul
clinic şi lezional, diagnostic şi diagnostic diferenţial, măsuri de prevenire şi combatere. Situaţia
epizootologică actuală în Romania şi UE.
Cheratoconjunctivita infecţioasă, campilobacterioza, dermatofiloze. Etiologie, caractere
epizootologice, tabloul clinic şi lezional, diagnostic şi diagnostic diferenţial, măsuri de
prevenire şi combatere. Situaţia epizootologică actuală în Romania şi UE.
Boli virale. Pesta bovină, BVD-MD. Etiologie, caractere epizootologice, tabloul clinic şi
lezional, diagnostic şi diagnostic diferenţial, măsuri de prevenire şi combatere. Situaţia
epizootologică actuală în Romania şi UE.
IBR-IPV, PI-3. Etiologie, caractere epizootologice, tabloul clinic şi lezional, diagnostic şi
diagnostic diferenţial, măsuri de prevenire şi combatere. Situaţia epizootologică actuală în
Romania şi UE.
Complexul bolilor pneumoenterice virale. Istoric, răspândire geografică, importanţa
economică, etiologie, caractere epizootologice, tabloul clinic şi lezional, diagnostic şi
diagnostic diferenţial, măsuri de prevenire şi combatere. Situaţia epizootologică actuală în
Romania şi UE.
Bolile prionice (encefalopatia spongiformă bovină ESB). Istoric, răspândire geografică,
importanţa economică, etiologie, caractere epizootologice, tabloul clinic şi lezional, diagnostic
şi diagnostic diferenţial, măsuri de prevenire şi combatere. Situaţia epizootologică actuală în
Romania şi UE.
Boli infecţioase specifice sau întâlnite mai frecvent la ovine şi caprine
Boli bacteriene. Agalaxia contagioasă, mamita gangrenoasă, listerioza, limfadenita
cazeoasă (pseudotuberculoza), Etiologie, caractere epizootologice, tabloul clinic şi lezional,
diagnostic şi diagnostic diferenţial, măsuri de prevenire şi combatere. Situaţia epizootologică
actuală în Romania şi UE.
Pododermatita infecţioasă, streptocociile, pleuropneumonia contagioasă a caprelor, febra de
căpuşe (ehrlichioza), rujetul la ovine. Etiologie, caractere epizootologice, tabloul clinic şi
lezional, diagnostic şi diagnostic diferenţial, măsuri de prevenire şi combatere. Situaţia
epizootologică actuală în Romania şi UE.
Boli virale. Boala limbii albastre bluetongue (febra catarală a oilor), febra văii Rift (hepatita
necrozantă), pesta micilor rumegătoare. Etiologie, caractere epizootologice, tabloul clinic şi
lezional, diagnostic şi diagnostic diferenţial, măsuri de prevenire şi combatere. Situaţia
epizootologică actuală în Romania şi UE.
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Adenomatoza pulmonară, boala de Nairobi (gastroenterita ovină). Etiologie, caractere
epizootologice, tabloul clinic şi lezional, diagnostic şi diagnostic diferenţial, măsuri de
prevenire şi combatere. Situaţia epizootologică actuală în Romania şi UE.
Encefalomielita infecţioasă a oilor (boala tremurătoare, looping-ill), boala Border. Etiologie,
caractere epizootologice, tabloul clinic şi lezional, diagnostic şi diagnostic diferenţial, măsuri
de prevenire şi combatere. Situaţia epizootologică actuală în Romania şi UE.
Boli prionice (scrapie). Istoric, răspândire geografică, importanţa economică, etiologie,
caractere epizootologice, tabloul clinic şi lezional, diagnostic şi diagnostic diferenţial, măsuri
de prevenire şi combatere. Situaţia epizootologică actuală în Romania şi UE.
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Curs
Semestrul 10
Boli infecţioase specifice cabalinelor
Boli bacteriene. Morva, limfangita ulceroasă, metrita infecţioasă, gurma. Etiologie, caractere
epizootologice, tabloul clinic şi lezional, diagnostic, diagnostic diferenţial, măsuri de prevenire
şi combatere. Situaţia epizootologică actuală în Romania şi UE.
Piemia streptococică a mânjilor, bronhopneumonia infecţioasă a mânjilor, febra peteşială a
calului (anazarca). Etiologie, caractere epizootologice, tabloul clinic şi lezional, diagnostic,
diagnostic diferenţial, măsuri de prevenire şi combatere. Situaţia epizootologică actuală în
Romania şi UE.
Boli virale. Pesta ecvină (african horse disease), arterita virală ecvină, rinopneumonia.
Etiologie, caractere epizootologice, tabloul clinic şi lezional, diagnostic, diagnostic diferenţial,
măsuri de prevenire şi combatere. Situaţia epizootologică actuală în Romania şi UE.
Encefalomielitele ecvine. Etiologie, caractere epizootologice, tabloul clinic şi lezional,
diagnostic, diagnostic diferenţial, măsuri de prevenire şi combatere. Situaţia epizootologică
actuală în Romania şi UE.
Gripa ecvină, meningoencefalita infecţioasă a calului (boala de Borna). Răspândire
geografică, etiologie, caractere epizootologice, tabloul clinic şi lezional, diagnostic, diagnostic
diferenţial, măsuri de prevenire şi combatere. Situaţia epizootologică actuală în Romania şi
UE.
Boli infecţioase specifice carnasierelor şi rozătoarelor
Boli bacteriene. Rodenţioza (yersinioza), tularemia (franciseloza), necrobaciloza, melioidoza
(pseudomorva), tusea de canisă. Etiologie, caractere epizootologice, tabloul clinic şi lezional,
diagnostic, diagnostic diferenţial, măsuri de prevenire şi combatere. Situaţia epizootologică
actuală în Romania şi UE.
Boala Lyme, rickettsioza câinilor. Etiologie, caractere epizootologice, tabloul clinic şi lezional,
diagnostic, diagnostic diferenţial, măsuri de prevenire şi combatere.
Boli virale. Boala hemoragică a iepurelui, boala Carre. Etiologie, caractere epizootologice,
tabloul clinic şi lezional, diagnostic, diagnostic diferenţial, măsuri de prevenire şi combatere.
Situaţia epizootologică actuală în Romania şi UE.
Hepatita contagioasă a carnivorelor, encefalita vulpilor, parvoviroza, coronaviroza canină.
Etiologie, caractere epizootologice, tabloul clinic şi lezional, diagnostic, diagnostic diferenţial,
măsuri de prevenire şi combatere. Situaţia epizootologică actuală în Romania şi UE.
Panleucopenia infecţioasă a pisicii, enterita virală a nurcilor, plasmocitoza nurcilor. Etiologie,
caractere epizootologice, tabloul clinic şi lezional, diagnostic, diagnostic diferenţial, măsuri de
prevenire şi combatere. Situaţia epizootologică actuală în Romania şi UE.
Rinotraheita pisicilor, caliciviroza felină, peritonita infecţioasă felină. Etiologie, caractere
epizootologice, tabloul clinic şi lezional, diagnostic, diagnostic diferenţial, măsuri de prevenire
şi combatere. Situaţia epizootologică actuală în Romania şi UE.
Boli infecţioase ale albinelor
Boli bacteriene. Loca europeană, loca americană, salmoneloza, septicemia, boala neagră
de pădure. Etiologie, caractere epizootologice, tabloul clinic şi lezional, diagnostic, diagnostic
diferenţial, măsuri de prevenire şi combatere. Situaţia epizootologică actuală în Romania şi
UE.
Boli virale şi micotice. Puietul în sac, paralizia cronică, boala botcilor negre, paralizia acută,
infecţii cu Beevirus, infecţii cu Filamentousvirus. Aspergiloza (puietul pietrificat), puietul văros.
Etiologie, caractere epizootologice, tabloul clinic şi lezional, diagnostic, diagnostic diferenţial,
măsuri de prevenire şi combatere. Situaţia epizootologică actuală în Romania şi UE.
Boli infecţioase ale peştilor
Boli bacteriene şi virale. Furunculoza, hidropizia infecţioasă, inflamaţia vezicii înotătoare,
septicemia hemoragică, necroza infecţioasă pancreatică, necroza infecţioasă hematopoetică.
Etiologie, caractere epizootologice, tabloul clinic şi lezional, diagnostic, diagnostic diferenţial,
măsuri de prevenire şi combatere. Situaţia epizootologică actuală în Romania şi UE.
Boli infecţioase ale viermilor de mătase
Boli bacteriene, virale şi micotice. Poliedria, dizenteriile viermilor de mătase (flaşeria,
anemia infecţioasă, boala capetelor albe), septicemia (voma verde), micozele (muscaridina şi
aspergiloza). Etiologie, caractere epizootologice, tabloul clinic şi lezional, diagnostic,
diagnostic diferenţial, măsuri de prevenire şi combatere. Situaţia epizootologică actuală în
Romania şi UE.

3 ore

3 ore

3 ore

3 ore

3 ore

3 ore

3 ore

3 ore

3 ore
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Note de curs, 2015 (în format electronic şi/sau print)

Potecea E., 2002, Boli infecţioase ale animalelor, vol. I, Ed.Fundaţiei ,,România de Mâine”, Bucureşti.

Potecea E., 2003, Boli infecţioase ale animalelor, vol. II, Editura Fundaţiei ,,România de Mâine”, Bucureşti.

Potecea E. (Bădic E.-L. colaborator), 2004, Boli infecţioase ale animalelor. Ghid de lucrări practice, Partea I, Ed. Fundaţiei ,,România de Mâine”, Bucureşti.

Potecea E., Bădic E.-L., 2007, Boli infecţioase la animale. Ghid de lucrări practice, Partea II, Ed. Fundaţiei ,România de Mâine”, Bucureşti.

Potecea E., 2006, Boli infecţioase la câini şi pisici, Ed. Fundaţiei ,România de Mâine”, Bucureşti.
B. BIBLIOGRAFIE FACULTATIVĂ:

Moga Mânzat R. şi colab., 2001, Boli infecţioase ale animalelor. Bacterioze, Ed. Brumar, Timişoara.

Moga Mânzat R. şi colab., 2005, Boli virotice şi prionice ale animalelor, Ed. Brumar, Timişoara.

Programul acţiunilor strategice de supraveghere, profilaxie şi combatere a bolilor la animale pentru anii 2014, 2015, ANSVSA.
8.2 Seminar/lucrări practice/clinică
Metode de predare
Observaţii
Semestrul 7-anul IV
LP 1.
În scopul atingerii obiectivelor
2 ore
a.
Protecţia muncii în laboratorul de Boli infecţioase şi Medicină preventivă.
lucrărilor practice se vor utiliza:
b.
Măsuri generale şi speciale de supraveghere, prevenire şi combatere a bolilor explicaţia, execuţia, observaţia,
infecţioase.
comparaţia şi deducţia logică.
c.
Programul strategic de supraveghere, prevenire şi combatere a bolilor la animale.
Se vor efectua necropsii pe cadavre
d.
Prelevarea, conservarea şi transportul materialelor patologice pentru examenul de de porc şi pasăre.
laborator.
LP 2.
În scopul atingerii obiectivelor
2 ore
a.
Ancheta epizootologică – instrument de diagnostic in bolile infecţioase.
lucrărilor practice se vor utiliza:
b.
Metode de examinare a animalelor cu diferite stări morbide.
explicaţia, execuţia, observaţia,
c.
Necropsia, metodă de diagnostic în bolile infecţioase. Foaia de necropsie.
comparaţia şi deducţia logică.
Se vor efectua necropsii pe cadavre
de porc şi pasăre.
LP 3. Necropsie. Tehnica necropsiei pe cadavre de pasăre şi porc.
În scopul atingerii obiectivelor
2 ore
lucrărilor practice se vor utiliza:
explicaţia, execuţia, observaţia,
comparaţia şi deducţia logică.
Se vor efectua necropsii pe cadavre
de porc şi pasăre.
LP 4.
În scopul atingerii obiectivelor
2 ore
a.
Antraxul. Diagnostic, diagnostic diferenţial, măsuri de prevenire şi combatere.
lucrărilor practice se vor utiliza:
b.
Tuberculoza la bovine. Diagnostic (tuberculinarea), diagnostic diferenţial, măsuri de explicaţia, execuţia, observaţia,
prevenire şi combatere.
comparaţia şi deducţia logică.
Se vor efectua necropsii pe cadavre
de porc şi pasăre.
LP 5.
În scopul atingerii obiectivelor
2 ore
a.
Paratuberculoza. Diagnostic, diagnostic diferenţial, măsuri de prevenire şi combatere. lucrărilor practice se vor utiliza:
a.
Bruceloza. Diagnostic, diagnostic diferenţial, măsuri de prevenire şi combatere. explicaţia, execuţia, observaţia,
Material video.
comparaţia şi deducţia logică.
Se vor efectua necropsii pe cadavre
de porc şi pasăre.
LP 6.
Test grila cu 10 itemi.
2ore
a.
Test 1 de verificare a cunoştinţelor.
Se vor efectua necropsii pe cadavre
b.
Necropsie.
de porc şi pasăre.
LP 7.
În scopul atingerii obiectivelor
2 ore
a.
Colibacilozele la mamifere şi păsări. Diagnostic, diagnostic diferenţial, măsuri de lucrărilor practice se vor utiliza:
prevenire şi combatere
explicaţia, execuţia, observaţia,
comparaţia şi deducţia logică.
Se vor efectua necropsii pe cadavre
de porc şi pasăre.
LP 8.
În scopul atingerii obiectivelor
2 ore
a.
Salmonelozele la mamifere şi păsări. Diagnostic, diagnostic diferenţial, măsuri de lucrărilor practice se vor utiliza:
prevenire şi combatere.
explicaţia, execuţia, observaţia,
comparaţia şi deducţia logică.
Se vor efectua necropsii pe cadavre
de porc şi pasăre.
LP 9.
În scopul atingerii obiectivelor
2 ore
a.
Pasteurelozele la mamifere şi păsări. Diagnostic, diagnostic diferenţial, măsuri de lucrărilor practice se vor utiliza:
prevenire şi combatere.
explicaţia, execuţia, observaţia,
comparaţia şi deducţia logică.
Se vor efectua necropsii pe cadavre
de porc şi pasăre.
LP 10.
Test grila cu 10 itemi.
2 ore
a.
Testul 2 de verificare a cunoştinţelor.
Se vor efectua necropsii pe cadavre
b.
Necropsie.
de porc şi pasăre.
LP 11.
În scopul atingerii obiectivelor
2 ore
a.
Tetanos, botulism, cărbune emfizematos. Diagnostic, diagnostic diferenţial, măsuri lucrărilor practice se vor utiliza:
de prevenire şi combatere.
explicaţia, execuţia, observaţia,
comparaţia şi deducţia logică.
Se vor efectua necropsii pe cadavre
de porc şi pasăre.
LP 12.
În scopul atingerii obiectivelor
2 ore
a.
Enterotoxiemii şi dizenterii anaerobe. Diagnostic, diagnostic diferenţial, lucrărilor practice se vor utiliza:
măsuri de prevenire şi combatere.
explicaţia, execuţia, observaţia,
comparaţia şi deducţia logică.
Se vor efectua necropsii pe cadavre
de porc şi pasăre.

LP 13.
a.

Rabia şi pseudorabia. Diagnostic, diagnostic diferenţial, măsuri de prevenire şi
combatere.

LP 14.
a.
b.

Testul 3 de verificare a cunoştinţelor.
Febra aftoasă. Diagnostic, diagnostic diferenţial, măsuri de prevenire şi combatere.
Material video. Poxviroze.
Semestrul 8
LP 1.

a.

Ectima şi Mixomatoza iepurilor
Diagnostic, diagnostic diferenţial, măsuri de prevenire şi combatere. Material video.

a.

Leucoza enzootică bovină. Diagnostic, diagnostic diferenţial, măsuri de prevenire şi
combatere.

a.

Leucozele aviare. Diagnostic, diagnostic diferenţial cu boala Marek, măsuri de
prevenire şi combatere.

a.
b.

Anemia infecţioasă ecvină. Diagnostic, prevenire şi combatere.
Infecţiile micotice la mamifere şi păsări. Diagnostic, prevenire şi combatere.

a.
b.

Testul 1 de verificare a cunoştinţelor.
Necropsie cadavre pasăre.

a.

Necropsie cadavre pasăre.

a.
b.

Necropsie cadavre pasăre.
Scheme de vaccinare la păsări.

a.
b.

Testul 2 de verificare a cunoştinţelor.
Necropsie cadavre pasăre.

LP 2.

LP 3.

LP 4.

Lp 5.
LP 6.
LP 7.

LP 8.
LP 9.

a.
LP 10.
a.
b.
LP 11.
a.
b.

LP 12.
a.
LP 13.
a.
b.
LP 14.
a.
b.

Necropsie cadavre de porc.
Diagnosticul diferenţial între boli cu manifestări respiratorii la porcine (bacteriene şi
virale).
Diagnosticul diferenţial între boli cu manifestări cutanate la porcine (rujet,
streptococie, epidermita exsudativă)
Diagnosticul diferenţial între pesta porcină clasică şi africană.
Diagnosticul diferenţial între enterita proliferativă şi dizenteria porcului.

În scopul atingerii obiectivelor
lucrărilor practice se vor utiliza:
explicaţia, execuţia, observaţia,
comparaţia şi deducţia logică.
Se vor efectua necropsii pe cadavre
de porc şi pasăre.
Material video.
Test grila cu 10 itemi.
Material video.

2 ore

În scopul atingerii obiectivelor
lucrărilor practice se vor utiliza:
explicaţia, execuţia, observaţia,
comparaţia şi deducţia logică.
Material video.
În scopul atingerii obiectivelor
lucrărilor practice se vor utiliza:
explicaţia, execuţia, observaţia,
comparaţia şi deducţia logică.
Se vor efectua necropsii pe cadavre
de porc şi pasăre.
În scopul atingerii obiectivelor
lucrărilor practice se vor utiliza:
explicaţia, execuţia, observaţia,
comparaţia şi deducţia logică.
Se vor efectua necropsii pe cadavre
de porc şi pasăre.
În scopul atingerii obiectivelor
lucrărilor practice se vor utiliza:
explicaţia, execuţia, observaţia,
comparaţia şi deducţia logică.
Se vor efectua necropsii pe cadavre
de porc şi pasăre.
Test grila cu 10 itemi.
Necropsie cadavre pasăre

2 ore

Necropsie cadavre pasăre

2 ore

În scopul atingerii obiectivelor
lucrărilor practice se vor utiliza:
explicaţia, execuţia, observaţia,
comparaţia şi deducţia logică
Necropsie cadavre pasăre
Test grila cu 10 itemi.
Necropsie cadavre pasăre.

2 ore

Necropsie cadavre de porc.

2 ore

În scopul atingerii obiectivelor
lucrărilor practice se vor utiliza:
explicaţia, execuţia, observaţia,
comparaţia şi deducţia logică.
Se vor efectua necropsii pe cadavre
de porc.
În scopul atingerii obiectivelor
lucrărilor practice se vor utiliza:
explicaţia, execuţia, observaţia,
comparaţia şi deducţia logică.
Se vor efectua necropsii pe cadavre
de porc.
Necropsie cadavre de porc.

2 ore

În scopul atingerii obiectivelor
lucrărilor practice se vor utiliza:
explicaţia, execuţia, observaţia,
comparaţia şi deducţia logică.
Se vor efectua necropsii pe cadavre
de porc.
Test grila cu 10 itemi.
Necropsie cadavre porc.

2 ore

2 ore

2 ore

2 ore

2 ore

2 ore

2 ore

2 ore

2 ore

Necropsie cadavre de porc.
Diagnosticul diferenţial între boli cu manifestări la nivelul ap. reproducător (SMEDI şi
parvoviroza porcină)
Diagnosticul diferenţial între boli cu manifestări la nivelul ap. digestiv (GET, DEP,
rotaviroza porcină)
Testul 3 de verificare a cunoştinţelor.
Necropsie cadavre de porc.

2 ore

Semestrul 9. CLINICA BOVINE ŞI OVINE.
1. Măsuri de prevenire a bolilor infecţioase ce se pot transfera de la animale la studenţi, atât în
fermele de animale, cât şi în clinica şi in laboratorul clinic de Boli infecţioase al FMV Spiru Haret.
Organizarea şi componentele laboratorului de Boli infecţioase şi Medicină preventivă.
2. Deplasare la o fermă de bovine. Întocmirea foii de observaţie la un caz clinic de către fiecare
student. Discuţii pe cazul studiat, presupunerea unui diagnostic clinic şi efectuarea diagnosticului
diferenţial.
3. Deplasare la o fermă de bovine. Întocmirea foii de observaţie la un caz clinic (bovină bolnavă)
de către fiecare student. Discuţii pe cazul studiat, presupunerea unui diagnostic clinic şi
efectuarea diagnosticului diferenţial.
4. Deplasare la o fermă de bovine. Întocmirea foii de observaţie la un caz clinic (bovină bolnavă)
de către fiecare student. Discuţii pe cazul studiat, presupunerea unui diagnostic clinic şi efectuarea
diagnosticului diferenţial
5. Colocviu - Boli infecţioase specifice bovinelor.
6. Deplasare la o fermă mixtă (cu diverse specii de animale). Examene clinice generale, analiza
cazurilor clinice şi presupunerea unui diagnostic clinic. Diagnostic clinic diferenţial
7. Deplasare la o fermă mixtă (cu diverse specii de animale). Examene clinice generale, analiza
cazurilor clinice şi presupunerea unui diagnostic clinic. Diagnostic clinic diferenţial
8. Deplasare la o fermă mixtă (cu diverse specii de animale). Examene clinice generale, analiza
cazurilor clinice şi presupunerea unui diagnostic clinic. Diagnostic clinic diferenţial
9. Deplasare la o fermă mixtă (cu diverse specii de animale). Examene clinice generale, analiza
cazurilor clinice şi presupunerea unui diagnostic clinic. Diagnostic clinic diferenţial
10. Deplasare la o fermă mixtă (cu diverse specii de animale). Examene clinice generale,
analiza cazurilor clinice şi presupunerea unui diagnostic clinic. Diagnostic clinic diferenţial
11. Vizionare materiale video. Boli infecţioase majore ale bovinelor şi ovinelor (pleuropneumonia
bovină, pesta bovină, encefalopatia spongiformă bovină, variola ovină şi caprină, etc).
12. Colocviu - Boli infecţioase specifice ovinelor.
13. Refaceri.
Semestrul 10. CLINICĂ ANIMALE DE COMPANIE ŞI CABALINE
1. Clinică animale de companie. Activitate specifică în Clinica FMV-USH. Examene clinice şi
paraclinice în sprijinul diagnosticului în bolile infecţioase la câine şi pisică.
2. Principalele boli infecţioase la canide. Epizootologie, tabloul clinic şi lezional, diagnostic,
măsuri de prevenire şi combatere.
3. Principalele boli infecţioase la canide. Epizootologie, tabloul clinic şi lezional, diagnostic,
măsuri de prevenire şi combatere.
4. Principalele boli infecţioase la felide. Epizootologie, tabloul clinic şi lezional, diagnostic,
măsuri de prevenire şi combatere
5. Boli infecţioase noi sau emergente la câini şi pisici. Boli infecţioase emergente întâlnite la
câini şi pisici (boala Lyme, boala zgârieturilor de pisică, boala de căpuşă Montana,
hemobartoneloza). Măsuri de prevenire şi combatere impuse de legislaţia românească şi cea a
Uniunii Europene.
6. Colocviu - Boli infecţioase specifice animalelor de companie.
7. Clinică animale mari. Bolile infecţioase ale cabalinelor prezente în efectivele din România.
Diagnostic, prevenire şi combatere. Vizionare materiale video.
8. Deplasare fermă mixtă. Bolile infecţioase ale cabalinelor prezente în efectivele din România.
Diagnostic, prevenire şi combatere
9. Deplasare fermă mixtă. Bolile infecţioase ale cabalinelor prezente în efectivele din România.
Diagnostic, prevenire şi combatere
10. Deplasare fermă mixtă. Bolile infecţioase ale cabalinelor prezente în efectivele din România.
Diagnostic, prevenire şi combatere

În scopul atingerii obiectivelor
lucrărilor practice se vor utiliza:
explicaţia, execuţia, observaţia,
comparaţia şi deducţia logică.
În scopul atingerii obiectivelor
lucrărilor practice se vor utiliza:
explicaţia, execuţia, observaţia,
comparaţia şi deducţia logică.
În scopul atingerii obiectivelor
lucrărilor practice se vor utiliza:
explicaţia, execuţia, observaţia,
comparaţia şi deducţia logică.
În scopul atingerii obiectivelor
lucrărilor practice se vor utiliza:
explicaţia, execuţia, observaţia,
comparaţia şi deducţia logică.
Test de verificare a cunostintelor.

2 ore

În scopul atingerii obiectivelor
lucrărilor practice se vor utiliza:
explicaţia, execuţia, observaţia,
comparaţia şi deducţia logică.
În scopul atingerii obiectivelor
lucrărilor practice se vor utiliza:
explicaţia, execuţia, observaţia,
comparaţia şi deducţia logică.
În scopul atingerii obiectivelor
lucrărilor practice se vor utiliza:
explicaţia, execuţia, observaţia,
comparaţia şi deducţia logică.
În scopul atingerii obiectivelor
lucrărilor practice se vor utiliza:
explicaţia, execuţia, observaţia,
comparaţia şi deducţia logică.
În scopul atingerii obiectivelor
lucrărilor practice se vor utiliza:
explicaţia, execuţia, observaţia,
comparaţia şi deducţia logică.
Material video.

2 ore

Test de verificare a cunostintelor.

2 ore

În scopul atingerii obiectivelor
lucrărilor practice se vor utiliza:
explicaţia, execuţia, observaţia,
comparaţia şi deducţia logică.
În scopul atingerii obiectivelor
lucrărilor practice se vor utiliza:
explicaţia, execuţia, observaţia,
comparaţia şi deducţia logică.
În scopul atingerii obiectivelor
lucrărilor practice se vor utiliza:
explicaţia, execuţia, observaţia,
comparaţia şi deducţia logică.
În scopul atingerii obiectivelor
lucrărilor practice se vor utiliza:
explicaţia, execuţia, observaţia,
comparaţia şi deducţia logică.
În scopul atingerii obiectivelor
lucrărilor practice se vor utiliza:
explicaţia, execuţia, observaţia,
comparaţia şi deducţia logică.
Test de verificare a cunostintelor.
În scopul atingerii obiectivelor
lucrărilor practice se vor utiliza:
explicaţia, execuţia, observaţia,
comparaţia şi deducţia logică
În scopul atingerii obiectivelor
lucrărilor practice se vor utiliza:
explicaţia, execuţia, observaţia,
comparaţia şi deducţia logică
În scopul atingerii obiectivelor
lucrărilor practice se vor utiliza:
explicaţia, execuţia, observaţia,
comparaţia şi deducţia logică
În scopul atingerii obiectivelor
lucrărilor practice se vor utiliza:
explicaţia, execuţia, observaţia,
comparaţia şi deducţia logică

2 ore

2 ore

2 ore

2 ore

2 ore

2 ore

2 ore

2 ore

2 ore

2 ore

2 ore

2 ore

2 ore

2 ore

2 ore
2 ore

2 ore

2 ore

2 ore

11. Deplasare fermă mixtă. Bolile infecţioase ale cabalinelor prezente în efectivele din România.
Diagnostic, prevenire şi combatere
12. Deplasare la ICDA, Bucuresti.
Diagnostic, prevenire şi combatere a bolilor infectioase ale albinelor.
13. Colocviu - Boli infecţioase specifice cabalinelor.
Refaceri.

În scopul atingerii obiectivelor
lucrărilor practice se vor utiliza:
explicaţia, execuţia, observaţia,
comparaţia şi deducţia logică
În scopul atingerii obiectivelor
lucrărilor practice se vor utiliza:
explicaţia, execuţia, observaţia,
comparaţia şi deducţia logică
Test de verificare a cunostintelor.

2 ore

2 ore

2 ore

9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice, asociaţiilor profesionale şi angajatori
reprezentativi din domeniul aferent programului

Discutarea conţinutului disciplinei cu reprezentanţi ai mediului de afaceri economic: proprietari de ferme (exploataţii pentru animale de
interes economic), proprietari de canise şi felise, fabrici de medicamente şi produse biologice de uz veterinar, distribuitori de medicamente
şi produse biologice de uz veterinar.
10. Evaluare
Tip activitate

10.1 Criterii de evaluare

10.4 Curs

Verificarea finală
Frecvenţă
Participarea la activităţile ştiinţifice şi de
cercetare ale disciplinei

10.5 Seminar/laborator

Colocviu lucrări practice

10.2 Metode de evaluare
Semestrul 7
Examen oral cu 3 subiecte
Prezenţă la curs
Participarea la activităţile de cercetare ale disciplinei,
sesiunea de comunicări ştiinţifice, proiecte în cadrul
cercului studenţesc
Promovarea testelor grilă cu 10 intrebari, fiecare cu 16 variante de răspuns.
Test practic.

10.3 Pondere din nota finală
60%
10%
10%
20%

10.6 Standard minim de performanţă

Pentru promovarea examenului (nota 5): răspuns oral de minim nota 5 la subiectele de pe biletul de examen (3 subiecte)
Semestrul 8
Tip activitate
10.4 Curs

10.1 Criterii de evaluare
Verificarea finală
Frecvenţă
Participarea la activităţile ştiinţifice şi de
cercetare ale disciplinei

10.5 Seminar/laborator

Colocviu lucrări practice

10.2 Metode de evaluare
Examen oral cu 3 subiecte
Prezenţă la curs
Participarea la activităţile de cercetare ale disciplinei,
sesiunea de comunicări ştiinţifice, proiecte în cadrul
cercului studenţesc
Promovarea testelor grilă cu 10 întrebari, fiecare cu 16 variante de răspuns.
Test practic.

10.6 Standard minim de performanţă

Pentru promovarea examenului (nota 5): răspuns oral de minim nota 5 la subiectele de pe biletul de examen (3 subiecte)
Semestrul 9
Tip activitate
10.1 Criterii de evaluare
10.2 Metode de evaluare
10.4 Curs
Verificarea finală
Examen oral cu 3 subiecte
Frecvenţă
Prezenţă la curs
Participarea la activităţile ştiinţifice şi de
Participarea la activităţile de cercetare ale disciplinei,
cercetare ale disciplinei
sesiunea de comunicări ştiinţifice, proiecte în cadrul
cercului studenţesc
10.5 Seminar/laborator
Colocviu lucrări practice
Promovarea Testelor grilă cu 10 întrebari, fiecare cu
1-6 variante de răspuns
Test practic
10.6 Standard minim de performanţă

Pentru promovarea examenului (nota 5): răspuns oral de minim nota 5 la subiectele de pe biletul de examen (3 subiecte)

10.3 Pondere din nota finală
60%
10%
10%
20%

10.3 Pondere din nota finală
60%
10%
10%
20%

Semestrul 10
Tip activitate
10.4 Curs

10.1 Criterii de evaluare
Verificarea finală
Frecvenţă
Participarea la activităţile ştiinţifice şi de
cercetare ale disciplinei

10.5 Seminar/laborator

Colocviu lucrări practice

10.2 Metode de evaluare
Examen oral cu 3 subiecte
Prezenţă la curs
Participarea la activităţile de cercetare ale disciplinei,
sesiunea de comunicări ştiinţifice, proiecte în cadrul
cercului studenţesc
Promovarea Testelor grilă cu 10 întrebari, fiecare cu
1-6 variante de răspuns
Test practic

10.6 Standard minim de performanţă

Pentru promovarea examenului (nota 5): răspuns oral de minim nota 5 la subiectele de pe biletul de examen (3 subiecte)

Semnătura titularului de curs,
Lector univ. dr. Bădic Elena-Luiza
Conf. univ.dr. Daneş Mihai

Semnătura titularului de seminar,
Lector univ. dr. Bădic Elena-Luiza
Lector univ. dr. Bărboi Gheorghe

10.3 Pondere din nota finală
60%
10%
10%
20%

01FIŞA DISCIPLINEI
1.Date despre program

1.1.Instituţia de învăţământ superior
1.2.Facultatea
1.3.Departamentul
1.4.Domeniul de studii
1.5.Ciclul de studii
1.6.Programul de studii/Calificarea

Universitatea SPIRU HARET
MEDICINĂ VETERINARĂ
Medicină Veterinară
Medicină Veterinară
I (Studii universitare de licenţă)
Medicină Veterinară

2.Date despre disciplină
2.1.Denumirea disciplinei
2.2. Codul disciplinei
2.3. Titularul activităţilor de curs
2.4.Titularul activităţilor de seminar
2.5. Anul de studiu

Patologie şi clinică chirurgicală
MV/4/8/30; MV/5/9/30; MV/5/10/30
Lector Dr. Dumitrescu Florin
Lector Dr. Dumitrescu Florin
IV

2.6.Semestrul

V
V

8

2.7. Tipul de evaluare

9
10

3.Timpul total estimat (ore pe semestru al activităţilor didactice)
3.1 Număr de ore pe săptămână
sem 8
4
din care: 3.2 curs
sem 9
5
sem 10
4
3.4 Total ore din planul de învăţământ
182
din care: 3.5 curs
Distribuţia fondului de timp
Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren
Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri
Tutoriat/consultaţii
Examinări
Alte activităţi (vizite de studiu etc)
3.7 Total ore studiu individual
143
3.9 Total ore pe semestru
325
3.10 Număr de credite
13 (4,5,4)

E scris

2.8.Regimul disciplinei

E scris
E scris
2
3
2
98

3.3 seminar/laborator
3.6 seminar/laborator

Ob
Ob
Ob
2
2
2
84
ore
30
20
25
20
20
28

4. Precondiţii (acolo unde este cazul)
4.1 de curriculum
Anatomie ; Fiziopatologie, Anestezie şi terapie intensiva ;, Semiologie; Ecografie; Endoscopie; Radiologie; Hmatologie si
interpretarea rezultatelor; Medicina de urgenta,
4.2 de competenţe
Insuşirea de către studenţi a cunoştinţelor ce privesc patologia şi clinica chirurgicală a animalelor. In acest sens se abordează
probleme de etiologie si fiziopatologie ale bolilor si urgentelor chirurgicale, clasificarea lor, diagnosticul clinic si paraclinic,
diagnosticul chirurgical, prognosticul, tratamentul acestora (conservativ si chirurgical) si recomandarile pe termen lung.
5. Condiţii ( acolo unde este cazul)
5.1. de desfăşurare a cursului

5.2. de desfăşurare a
seminarului/laboratorului/stagiului de
clinica













Număr de locuri: 50
Videoproiector
Laptop
Tablă
Cretă /marker
Conectare internet
Număr de locuri: 15
CLINICA FACULTATII - sala de consultatii, sala de examinare imagistica(ecografie si endoscopie), sala de
radiologie, sala de pregatire a pacientului pentru interventia chirurgicala, blocul operator, sala de internare si
monitorizare postoperatorie pentru pacientul operat.
FERMA FACULTATII de la Negoiesti.
Alte locatii pentru animale mari – Adapostul de cai de la Toboc, Clubul hipic Steaua, Ferma Pantelimon.
Gradina Zoologica Bucuresti

6. Competenţele specifice acumulate

Competenţe profesionale

Cognitive:
Studentii se vor ocupa de: examinarea clinica a pacientului, recoltarea de probe si aprecierea rezultatelor paraclinice, incadrarea pacientului in grupa de risc
anestezic corespunzatoare, pregatirea preoperatorie a pacientului (pregatirea campului operator si a trusei de instrumente, montarea unei linii venoase),
administrarea medicamentelor preanestezice si de inductie, pregatirea aparatului de anestezie inhalatorie, alegerea sondei endotraheale si intubarea
pacientului. De asemenea, vor monitoriza pacientul pana la asezarea sa pe masa de operatie Se vor efectua manopere chirurgicale specifice afecţiunilor şi
se vor urmări etapele obligatorii ce preced intervenţia şi vindecarea, evoluţia intra şi postoperatorie a pacientului până la vindecare.
Abilităţi:
Evaluarea stării de sănătate a animalului (greutate corporala, puls, temperatura, timp de reumplere capilara)
Efectuarea de radiografii si interpretarea rezultatelor.
Aplicare de linii venoase si efectuarea de perfuzii inainte de inductie.
Administrarea tramentelor specifice.
Pregatirea campului operator, dezinfectia si antisepsia acestuia.
Pregatirea trusei pentru operatie.
Pregatirea trusei pentru anestezia inhalatorie= alegerea sondei endotraheale, laringoscopul si medicaméntele pentru inductie.
Inductia si fixarea pacientului in pozitia corespunzatoare pentru interventia chirurgicala.
Participarea la intregul act operator.
Monitorizarea pacientului pana la trezire.
Asigurarea conditiilor pentru o trezire optima.
Tratamentul postoperator pana la externare.

Competenţe
transversale

Competenţe de rol:
Executarea responsabilă a manoperelor utile în stabilirea diagnosticului, a pregătirii preoperatorii, a manoperelor din timpul actului chirurgical, a ingrijirilor
postoperatorii prin aplicarea cunoştiinţelor teoretice şi metodelor învăţate la curs şi lucrările practice.
Competenţe de dezvoltare personală şi profesională.
Conştientizarea necesităţii de perfecţionare continuă.
Insuşirea unui vocabular corespunzător şi necesar pentru o comunicare cât mai bună cu proprietarul în termeni specifici disciplinei.

7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate)
7.1 Obiectivul general al disciplinei
Însuşirea cunoştinţelor teoretice şi practice pentru stabilirea unui diagnostic corect; Stabilirea unui plan de
tratament specific
Insuşirea de către studenţi a cunoştinţelor ce privesc patologia şi clinica chirurgicală a animalelor. In acest sens
se abordează probleme de etiologie si fiziopatologie a bolilor chirurgicale, diagnosticul (inclusiv cel diferenţial),
prognosticul şi tratamentul acestora ( medicamentos şi operator).
7.2 Obiectivele specifice
In timpul lucrărilor practice studenţii vor aplica partea teoretică predată în timpul cursului, vor asista si participa
activ la intervenţii chirurgicale specifice afecţiunilor şi vor urmării evoluţia postoperatorie a pacientului.
Se vor efectua manopere chirurgicale specifice afecţiunilor şi se vor urmări etapele obligatorii ce preced
intervenţia şi vindecarea, evolutia intra şi postoperatorie a pacientului până la vindecarea finală.
8. Conţinuturi

8.1 Curs
Semestrul 8
Anestezia chirurgicala: definitie, fazele anesteziei generale, pregatirea pacientului pentru
anestezia generala, incadrarea in grupa de risc anestezic, anestezia inhalatorie,
anestezia generala injectabila- TIVA, monitorizarea pacientului pana la trezire.
Managementul durerii peri si postoperatorii
Traumatologie. Leziuni traumatice închise. Leziuni traumatice deschise
Infecţiile chirurgicale. Infecţiile chirurgicale aerobe locale. Infecţiile chirurgicale aerobe
generale. Infecţiile specifice
Gangrenele
Ulcerul şi fistula.
Arsurile
Degerăturile.
Boli chirurgicale ale pielii.
Boli chirurgicale ale burselor seroase
Boli chirurgicale ale burselor seroase
Boli chirurgicale ale vaselor sanguine.
Boli chirurgicale ale nervilor.
Boli chirurgicale ale muschilor, tendoanelor şi ale tecilor tendinoase.
Semestrul 9
Patologia ochiului. Afecţiunile pleoapelor si globului ocular
Afecţiunile conjunctivei.
Afecţiunile corneei
Patologia tractusului uveal
Afecţiunile cristalinului
Afecţiunile retinei şi a nervului optic
Afecţiunile aparatului lacrimal
Tulburări de vedere
Patologia urechii. Afecţiunile urechii externe.
Afecţiunile urechii medii
Patologia cranio-cefalica. Afecţiunile coarnelor
Traumatismele
Cenuroza cerebrală a oilor
Patologia buco-maxilo-facială. Afecţiunile dintilor
Semestrul 10
Patologia buco-maxilo-facială
Patologia coloanei vertebrale
Afecţiunile ale gatului, grebănului şi cozii
Patologia abdomenului
Sindromul „abdomen acut”
Patologia ano-rectală
Patologia aparatului uro-genital
Afecţiunile testiculului şi penisului
Patologia aparatului locomotor
A.BIBLIOGRAFIE OBLIGATORIE/MINIMALĂ:
1.Note de curs.
2. Color Atlas of Veterinary Anatomy of the Dog and Cat,

Metode de predare

Observaţii

Prezentarea temelor se va realiza
interactiv, prin discutii libere si cu
ajutorul mijloacelor multimedia
(computer şi video-proiector).
Idem
Idem
Idem

3 ore

Idem
Idem

1 ore
1 ore
2 ore
2 ore
4 ore
2 ore
2 ore
2 ore
2 ore
2 ore

Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem

3 ore
1 ore
1 ore

Prezentarea temelor se va realiza cu
ajutorul mijloacelor multimedia
(computer şi video-proiector).
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem

1 ore

Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem

2 ore
1 ore
2 ore
3 ore
2 ore
3 ore
4 ore
4 ore
9 ore

1 ore
1 ore
0,5 ore
0,5 ore
0,5 ore
0,5 ore
1 ore
2 ore
1 ore
1 ore
1 ore
1 ore
2 ore

Stanley H. Done, BA, BVetMed, PhD, DECPHM, DECVP, FRCVS, FRCPath, Peter C. Goody, BSc, MSc(Ed), PhD, Susan A. Evans, MIScT AIMI MIAS and
Neil C. Stickland, BSc, PhD, DSc, Mosby Title
ISBN: 978-0-7234-3415-3

3.Leau T. - Patologie şi clinica chirurgicala, Ed. Fundatiei "România de Mâine" 2002
4.Mates N. – Patologia Chirurgicală a animalelor domestice, Ed. Medicală universitara „Iuliu Hatieganu”, Cluj – Napoca 2004.
5.William Tranquilli, John Thurmon, Kurt Grimm – Veterinary Anesthesia and Analgesia, Fourth edition, Blackwell Publishing Professional 2121 State Avenue, Ames,
Jowa 50014, USA
B.BIBLIOGRAFIE FACULTATIVĂ:
1.Adamesteanu I., Capatana Vl., Urgenţe în medicina veterinară, Ed. Ceres, Bucureşti, 1973.
2.Daschievici S., Mihailescu M., Chirurgie, Ed. Medicală, Bucuresti. 1999.
3.Leau T., Corticoterapia în chirurgia veterinară, Ed. Fundaţiei România de Mâine, Bucureşti, 1999.
4.Leau T., Propedeutică şi tehnică chirurgicală veterinară. Ed. Fundaţiei România de Mâine, Bucureşti, 2001.
C. BIBLIOGRAFIE SUPLIMENTARĂ:
1. Piermattei DL , Johnson KA . An Atlas of Surgical Approaches to the Bones and Joints of the Dog and Cat . Philadelphia : WB Saunders , 2004
2. Lipowitz Alan J., Dennis D. Caywood, Charles D. Newton, Anthony Schwartz, Complications in small animal surgery, Williams and Wilkins, 1996
3. Plumb C. Daniel, Plumb’s Veterinary Drug Handbook, Blackwell, 2008.
4. Slatter D., Textbook of small animal surgery, Elsevier Health Science, 2003
5. Bojrab Joseph, Current techniques in small animal surgery, Williams & Wilkins, 1998
6.Fossum Theresa Welch, Small animal surgery, Mosby, 2007
8.2 Seminar/laborator
Metode de predare
Observaţii
Semestrul 8
Studii clinice
Activitate clinică animale
28 ore
companie/animale rentă
Semestrul 9
Studii clinice
Activitate clinică animale
42 ore
companie/animale rentă
Semestrul 10
Studii clinice
Activitate clinică animale
42 ore
companie/animale rentă

9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice, asociaţiilor profesionale şi angajatori
reprezentativi din domeniul aferent programului

Stabilirea relaţiilor pacient-medic-proprietar. Urmărirea interesului major al pacientului.
10. Evaluare
Tip activitate
10.4 Curs
10.5 Seminar/laborator

10.1 Criterii de evaluare

10.2 Metode de evaluare

10.3 Pondere din nota
finală

Semestrul I ANUL IV
Examen oral
Promovarea probei practice

Verificarea finală
Colocviu

80%
20%

10.6 Standard minim de performanţă

Pentru promovarea examenului (nota 5): promovarea probei practice (criteriu obligatoriu), la examenul oral atingerea tuturor subiectelor de pe bilet in
limita minima acceptata, prezenta la curs 70% si prezenta la laborator 100%.
Semestrul I si II ANUL V
Tip activitate
10.1 Criterii de evaluare
10.2 Metode de evaluare
10.3 Pondere din nota
finală
10.4 Curs
Verificarea finală
Examen scris
80%
10.5 Seminar/laborator
Colocviu
Promovarea probei practice
20%
10.6 Standard minim de performanţă

Pentru promovarea examenului (nota 5): promovarea probei practice (criteriu obligatoriu), la examenul oral atingerea tuturor subiectelor de pe bilet în
limita minimă acceptată, prezenţa la curs 70% şi prezenţa la laborator 100%.
Semnătura titularului de curs,
Lector Dr. Dumitrescu Florin

Semnătura titularului de seminar,
Lector Dr. Dumitrescu Florin

FIŞA DISCIPLINEI
REPRODUCŢIE
1. Date despre program
1.1.Instituţia de învăţământ superior
1.2.Facultatea
1.3.Departamentul
1.4.Domeniul de studii
1.5.Ciclul de studii
1.6.Programul de studii/Calificarea

Universitatea SPIRU HARET
MEDICINĂ VETERINARĂ
Medicină Veterinară
Medicină Veterinară
I (Studii universitare de licenţă)
Medicină Veterinară

2.Date despre disciplină
2.1.Denumirea disciplinei
2.2. Codul disciplinei
2.3. Titularul activităţilor de curs
2.4.Titularul activităţilor de seminar
2.5. Anul de studiu

Reproducere, tulburări de reproducere și prelegeri clinice pe specii
MV/4/7/31; MV/5/8/31; MV/5/9/31
Lector Dr. Paul Grigorescu
Asist. Univ dr. Laura Tudor
IV

2.6.Semestrul

7

2.7. Tipul de
evaluare

E scris

2.8.Regimul
disciplinei

Ob

3.Timpul total estimat (ore pe semestru al activităţilor didactice)
3.1 Număr de ore pe săptămână
sem 7
4
din care: 3.2 curs
2
3.3 seminar/laborator
2
Sem 8 4
2
2
Sem 9 4
2
2
3.4 Total ore din planul de învăţământ
168
din care: 3.5 curs
84
3.6 seminar/laborator
84
Distribuţia fondului de timp
ore
Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe
18
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren
18
Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri
36
Tutoriat/consultaţii
36
Examinări
12
Alte activităţi (vizite de studiu etc)
12
3.7 Total ore studiu individual
132
3.9 Total ore pe semestru
300
3.10 Număr de credite
12 (4,5,3)
4. Precondiţii (acolo unde este cazul)
4.1 de curriculum
nu este cazul
4.2 de competenţe

Cunoaşterea anatomiei şi fiziologiei aparatului genital femel şi mascul precum şi a unor elemente
de bază despre semiologia şi chirurgia aparatului genital femel şi mascul.
5. Condiţii ( acolo unde este cazul)
5.1. de desfăşurare a cursului



Număr de locuri: 50

5.2. de desfăşurare a
seminarului/laboratorului














Videoproiector
Laptop
Tablă
Cretă /marker
Conectare internet
Număr de locuri: 22
Materiale video
Tablă
Cretă/marker
PC
Aparatură, sticlărie şi reactivi de laborator
Mulaje, manechine şi instrumentar obstetrical

Competenţe profesionale

6. Competenţele specifice acumulate
Cognitive:

Cunoaşterea anatomiei aparatului genital femel şi mascul în vederea aplicării metodelor obstetrical-chirurgicale de
investigaţie şi tratament.

Stăpânirea cunoştinţelor în ceea ce priveşte ciclul sexual la animale, determinarea estrului prin metode clinice şi de
laborator.
Abilităţi:




Aprecierea aptitudinilor şi aspectelor fenotipice şi productive în vederea selecţiei animalelor pentru reproducţie.
Aplicarea tipurilor de montă, însămânţărilor artificiale şi a transferului de embrioni la animale.

Competenţe de rol:

Competenţe
transversale



Executarea responsabilă a sarcinilor profesionale şi soluţionarea problemelor aplicând cunoştinţe, teorii, metode,
norme.
Competenţe de dezvoltare personală şi profesională:




Conştientizarea necesităţii de formarea profesională continuă.
Capacitatea de comunicare scrisă şi verbală a unor termeni specifici disciplinei în cel puţin o limbă de circulaţie
internaţională.

7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate)
7.1 Obiectivul general al disciplinei

Cointeresarea studenţilor in activitaţile de predare a cursurilor, a activitaţilor practice,
printr-o maniera pedagogica moderna de abordare a activitaţii didactice (videoproiecţie,
materiale didactice moderne, etc).

Armonizarea cunoştinţelor teoretice şi practice ale disciplinei cu celelalte discipline
preclinice şi clinice.
7.2 Obiectivele specifice
1. Iniţierea şi dezvoltarea cunostinţelor in ceea ce priveşte reproducţia şi andrologia la
animalele domestice (morfo-fiziologia aparatului genital femel şi mascul, aspecte privind
gametogeneza, fecundaţia, nidaţia si gestaţia,etc)

2.

Pregatirea studenţilor, prin imbinarea cunostinţelor teoretice cu activitatea practică, precum
şi formarea unei manualitaţi, a unor tehnici de laborator specifice şi modalitati de
interpretare a rezultatelor tipice disciplinei.

8. Conţinuturi
8.1 Curs
Semestrul 7
Reproducție
Bazele anatomo-fiziologice ale reproducţiei
Consideraţii morfoclinice ale aparatului genital femel
Consideraţii morfoclinice ale aparatului genital mascul
Manifestarile vieţii sexuale
Maturitatea sexuala la masculi si femele
Vârsta optima pentru reproducţie
Durata vieţii sexuale
Modificările ovariene si ale căilor genitale in timpul
ciclului estral
Gametogeneza
Spermatogeneza
Ovogeneza
Particularităţile actului sexual
Reflexele sexuale
Sistemele de montă
Reglarea neuroendocrină a funcţiei de reproducţie
Hormonii implicaţi in funcţia de reproducţie
Hormonii hipotalamici si hipofizari
Hormonii placentari
Hormonii ovarieni

Metode de predare

Prezentarea temelor se va realiza cu ajutorul mijloacelor
multimedia (computer şi video-proiector), planşe
didactice şi expunere liberă.
Idem
Idem

Observaţii
ore
2

2
2

Idem

2

Idem

2

Idem

2

Idem

2

Idem
Idem

2
2

Idem

2

Hormonii androgeni
Hormoni gonadotropi extrahipofizari
Prostaglandinele
Mecanisme reproductive fundamentale
Ovulaţia si mecanismul ovulaţiei
Fecundaţia si mecanismele fecundaţiei
Nidaţia
Patologia fecundaţiei

Idem

2

Idem

2

Idem

2

Idem

2

A. BIBLIOGRAFIE OBLIGATORIE/MINIMALĂ:

Grigorescu P. Note de curs Reproducție şi Obstetrică 2012-2013

Voicescu S., Seiciu Fl., Moldovan H., Bartoiu A., Diaconecu Al., Capatana Fl. – Reproducţia normala si insămânţările artificiale la mamiferele
domestice, Ed. Fundaţiei România de Mâine, Bucureşti,1997;

Bărţoiu A., Seiciu Fl., - Tratat de patologia reproducţiei la animale, Ed. A.L.L., Bucureşti 2006;

Munteanu M., Groza I. – Elemente de fiziologia reproducţiei la animale, Ed. Genesis Tipo, Cluj 1998;

Seiciu Fl., Drugociu Gh., Boitor I. – Reproducţia normală si patologică la animalele domestice, Vol. I si II, Ed. Ceres, Bucureşti 1987-1989.
B. BIBLIOGRAFIE FACULTATIVĂ:

Bogdan Bistriceanu M, Majina C., - Reproducţia animalelor de fermă, Ed. Scrisul Românesc, Craiova 1981;
1. Paraipan V. – Hormonoterapia in reproducţia animală, Ed. Ceres, Bucureşti 1982.
C.BIBLIOGRAFIE SUPLIMENTARĂ:
1. Roberts St. – Veterinary obstetrics and genital diseases, Edwards Brothers, Michigan, USA,1986;
2. Bârţoiu A., Seiciu Fl.- Ginecologie si andrologie veterinară, Ed Fundaţiei „România de Mâine”, Bucureşti, 2002;
3. Paraipan V. – Hormonoterapia in reproducţia animală, Ed. Ceres, Bucureşti 1982.
8.2 Seminar/laborator
Metode de predare
Observaţii
ore
Semestrul 8
În scopul atingerii obiectivelor lucrărilor practice se vor
2
Studiul obstetrical al bazinului, al aparatului genital, pelvimetria
Morfostructura bazinului, viziunea obstetricală si importanța bazinului
utiliza: explicaţia, execuţia, observaţia, comparaţia şi
în actul parturiţiei.
deducţia logică.
Particularităţi ale bazinului pe specii
Prezentare şi exemplificări pe mulaje, modele virtuale,
3
Modalitati de apreciere a raporturilor feto-maternale, atat din punct de
calcule matematice.
vedere clinic cât si pelvimetric
Modalitaţi de examinare clinică a reproducătorilor masculi si femele.
Prezentarea metodelor de examinare clinică a aparatului
4
Prezentare unor elemente esenţiale in selecţia reproducătorilor, atât
genital.
fenotipic, cât şi din punctul de vedere al integrităţii si stării de sănătate
a aparatului genital mascul şi femel
Diagnosticul gestaţiei. Metodele clinice de apreciere a gestaţiei, cat si
determinarea stadiului gestaţiei dupa modificările survenite la nivelul
aparatului genital.
Descrierea metodelor de laborator prin care se poate diagnostica gestaţia
sau absenţa acesteia la femelele animalelor domestice.

Prezentarea teoretică şi virtuală a metodelor clinice de
diagnostic al gestației

2

Exemplificare practică a acestor modalități de
diagnostic al gestației

2

Insământarile artificiale, metode specifice de pregatire a
femelelor,particularitaţi pe specii si metode de prelevare a materialului
seminal.
Examenul spermei in vederea aprecierii calitaţii si capacitaţii fecundante,
dar si metode de diagnostic a unor anomalii sau mortalitaţi ale
spermatozoizilor
Modalitaţi de diluare a materialului seminal, consevarea acestuia prin
congelare ,decongelarea si inocularea materialului seminal.
Prezentarea materialelor necesare însamânţarilor artificiale, cât si a
instrumentarului obstetrical, cu exemplificari si mod de utilizare
practica.
Asistenţa la aplicarea metodelor de diagnosticare a momentului optim al
montei sau însămănţării artificiale, precum şi vizualizarea tehnicii de
prelevare, prelucrare, verificare şi inoculare a materialului seminal.
Vizualizarea de materiale filmate privind examenul clinic al
reproducătorilor, managementul fermelor de reproducţie şi selecţie
precum şi alte manopere specifice activităţii reproductive.
Verificare scrisă şi practică

Exemplificare practică a acestor modalități de
diagnostic al gestației

2

Exemplificări practice ale acestor manopere şi metode
de examinare, diluare şi de prezervare ale
materialului seminal.

3

Prezentare faptică.

2

Prezentare pe cazuri clinice.

3

Prezentare de cazuri filmate.

3

Colocviu – susţinere scrisă şi practică

2

A. BIBLIOGRAFIE OBLIGATORIE/MINIMALĂ:

Laura Aneta TUDOR – Reproducţia, andrologia şi obstetrica animalelor domestice. Ghid de
lucrări practice. Ed. Fundaţiei România de Mâine, Bucureşti 2007, ISBN 978-973-725-994-3.
B. BIBLIOGRAFIE FACULTATIVĂ:

Roberts St. – Veterinary obstetrics and genital diseases, Edwards Brothers, Michigan, USA,1986;

9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice, asociaţiilor profesionale şi
angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului

Discutarea conţinutului disciplinei cu reprezentanţi ai mediului de afaceri economic: fabrici de prelucrare a produselor de origine animală, proprietari d
ferme, clinici, laboratoare, importatori, distribuitori şi producători de hrană, medicamente şi alte produse pentru animale, precum şi reprezentanți ai
autorităților sanitar-veterinare, s.a.m.d.

10. Evaluare
Tip activitate

10.4 Curs
10.5 Seminar/laborator

10.1 Criterii de evaluare

10.2 Metode de evaluare

10.3 Pondere din nota
finală

Semestrul 8
Examen oral
Promovarea probei practice

Verificarea finală
Colocviu

100%
100%

10.6 Standard minim de performanţă

Pentru promovarea examenului (nota 5): promovarea probei practice (criteriu obligatoriu), obținerea la examenul oral minim nota 5.

Semnătura titularului de curs,
Lector univ. dr. Paul Grigorescu

Semnătura titularului de seminar,
Lector univ. dr. LauraTudor

FIŞA DISCIPLINEI
OBSTETRICĂ

Date despre program
1.1.Instituţia de învăţământ superior
1.2.Facultatea
1.3.Departamentul
1.4.Domeniul de studii
1.5.Ciclul de studii
1.6.Programul de studii/Calificarea

Universitatea SPIRU HARET
MEDICINĂ VETERINARĂ
Medicină Veterinară
Medicină Veterinară
I (Studii universitare de licenţă)
Medicină Veterinară

2.Date despre disciplină
2.1.Denumirea disciplinei
2.2. Codul disciplinei
2.3. Titularul activităţilor de curs
2.4.Titularul activităţilor de seminar
2.5. Anul de studiu

Obstetrică și prelegeri clinice pe specii
MV/4/8/32
Lector Dr. Paul Grigorescu
Asist. Univ dr. Laura Tudor
IV

2.6.Semestrul

8

2.7. Tipul de
evaluare

E scris

2.8.Regimul
disciplinei

3.Timpul total estimat (ore pe semestru al activităţilor didactice)
3.1 Număr de ore pe săptămână
sem 8
4
din care: 3.2 curs
2
3.3 seminar/laborator
3.4 Total ore din planul de învăţământ
56
din care: 3.5 curs
28
3.6 seminar/laborator
Distribuţia fondului de timp
Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren
Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri
Tutoriat/consultaţii
Examinări
Alte activităţi (vizite de studiu etc)
3.7 Total ore studiu individual
44
3.9 Total ore pe semestru
100
3.10 Număr de credite
4
4. Precondiţii (acolo unde este cazul)
4.1 de curriculum
nu este cazul
4.2 de competenţe
Cunoaşterea metodelor de diagnostic a gestaţiei, a manoperelor obstetricalchirurgicale de remediere a distociilor sau a altor afecţiuni obstetricale .
5. Condiţii ( acolo unde este cazul)
5.1. de desfăşurare a cursului

5.2. de desfăşurare a
seminarului/laboratorului

6. Competenţele specifice acumulate















Număr de locuri: 50
Videoproiector
Laptop
Tablă
Cretă /marker
Conectare internet
Număr de locuri: 22
Materiale video
Tablă
Cretă/marker
PC
Aparatură, sticlărie şi reactivi de laborator
Mulaje, manechine şi instrumentar obstetrical

O

2
28
ore
5
5
14
14
4
2

Competenţe
profesionale

Cognitive:
Stăpânirea cunoştinţelor în ceea ce priveşte durata gestaţiei la animale, determinarea momentului parturiţiei.
Abilităţi:

2.
3.

Aplicarea de tratamente medicamentoase în vederea sincronizării estrului, inducerea parturiţiei sau provocarea
avortului prin metodele studiate.
Însuşirea modalităţilor de intervenţie obstetrical-chirurgicale tipice la animale.

Competenţe de rol:

Competenţe
transversale



Executarea responsabilă a sarcinilor profesionale şi soluţionarea problemelor aplicând cunoştinţe, teorii, metode,
norme.
Competenţe de dezvoltare personală şi profesională:




Conştientizarea necesităţii de formarea profesională continuă.
Capacitatea de comunicare scrisă şi verbală a unor termeni specifici disciplinei în cel puţin o limbă de circulaţie
internaţională.

7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate)
7.1 Obiectivul general al disciplinei



Cointeresarea studenţilor in activitaţile de predare a cursurilor, a activitaţilor practice, printr-o
maniera pedagogica moderna de abordare a activitaţii didactice (videoproiecţie, materiale didactice
moderne, etc).



Armonizarea cunoştinţelor teoretice şi practice ale disciplinei cu celelalte discipline preclinice şi
clinice.

3.

7.2 Obiectivele specifice

4.

Iniţierea şi dezvoltarea cunostinţelor in ceea ce priveşte reproducţia şi andrologia la animalele
domestice (morfo-fiziologia aparatului genital femel şi mascul, aspecte privind gametogeneza,
fecundaţia, nidaţia si gestaţia,etc)
Pregatirea studenţilor, prin imbinarea cunostinţelor teoretice cu activitatea practică, precum şi
formarea unei manualitaţi, a unor tehnici de laborator specifice şi modalitati de interpretare a
rezultatelor tipice disciplinei.

8. Conţinuturi
8.1 Curs
Semestrul 8

Metode de predare
Obstetrică

Gestaţia
Tipuri de gestaţie

Observaţii
ore
2

Placenta si placentaţia

Prezentarea temelor se va realiza cu ajutorul mijloacelor
multimedia (computer şi video-proiector), planşe
didactice şi expunere liberă.
Idem

Modificările organismului matern in timpul gestaţiei

Idem

2

Parturiţia
Stadiile parturiţiei

Idem

2

Particularităţile parturiţiei la femelele domestice

Idem

2

Perioada puerperală
Puerperiumul normal la femelele domestice

Idem

2

Ingrijirea nou-născutului

Idem

1

Patologia gestaţiei
Mortalitatea embrionară
Gestozele
Avorturile
Patologia parturiţiei
Distocii fetale
Distocii maternale
Remedierea distociilor

Idem

2

Idem
Idem
Idem

4
3
2

Idem
Idem

2
2

2

A. BIBLIOGRAFIE OBLIGATORIE/MINIMALĂ:

Grigorescu P. Note de curs Reproducție şi Obstetrică 2012-2013

Voicescu S., Seiciu Fl., Moldovan H., Bartoiu A., Diaconecu Al., Capatana Fl. – Reproducţia normala si insămânţările artificiale la mamiferele
domestice, Ed. Fundaţiei România de Mâine, Bucureşti,1997;


Bărţoiu A., Seiciu Fl., - Tratat de patologia reproducţiei la animale, Ed. A.L.L., Bucureşti 2006;

Munteanu M., Groza I. – Elemente de fiziologia reproducţiei la animale, Ed. Genesis Tipo, Cluj 1998;

Seiciu Fl., Drugociu Gh., Boitor I. – Reproducţia normală si patologică la animalele domestice, Vol. I si II, Ed. Ceres, Bucureşti 1987-1989.
B. BIBLIOGRAFIE FACULTATIVĂ:

Bogdan Bistriceanu M, Majina C., - Reproducţia animalelor de fermă, Ed. Scrisul Românesc, Craiova 1981;

Paraipan V. – Hormonoterapia in reproducţia animală, Ed. Ceres, Bucureşti 1982.
C.BIBLIOGRAFIE SUPLIMENTARĂ:
4. Roberts St. – Veterinary obstetrics and genital diseases, Edwards Brothers, Michigan, USA,1986;
5. Bârţoiu A., Seiciu Fl.- Ginecologie si andrologie veterinară, Ed Fundaţiei „România de Mâine”, Bucureşti, 2002;
8.2 Seminar/laborator
Metode de predare
Observaţii
Semestrul 8
ore
Remedierea distociilor pe cale nesângeroasă.
În scopul atingerii obiectivelor lucrărilor practice se vor
2
utiliza: explicaţia, execuţia, observaţia, comparaţia şi
deducţia logică.
Remedierea distociilor pe cale sângeroasă( fetotomia, histerotomia)
Prezentarea practică şi virtuală a tehnicilor de fetotomie
4
şi histerotomie
Tehnici de administrare pe cale genitală si mamară a
Prezentare virtuală şi pe cazuri clinice.
2
medicamentelor
Activitate clinică obstetricală, ginecologică şi de reproducţie prin
Examinarea clinică a aparatului genital de către
2
exemplificări practice pe cazuri clinice, cu participarea şi implicarea
studenți. Participarea la intervențiile
efectivă a studenților..
obstetricale pe cazuri clinice.
Vizionarea de materiale video-iconografice cu diferite
Explicarea cazurilor vizionate.
2
manopere, tehnici si intervenţii pe aparatul genital.
Verificare scrisă şi practică

Colocviu-scris şi practic

2

B. BIBLIOGRAFIE OBLIGATORIE/MINIMALĂ:

Laura Aneta TUDOR – Reproducţia, andrologia şi obstetrica animalelor domestice. Ghid de
lucrări practice. Ed. Fundaţiei România de Mâine, Bucureşti 2007, ISBN 978-973-725-994-3.
B. BIBLIOGRAFIE FACULTATIVĂ:

Roberts St. – Veterinary obstetrics and genital diseases, Edwards Brothers, Michigan, USA,1986;

9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice, asociaţiilor profesionale şi
angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului

Discutarea conţinutului disciplinei cu reprezentanţi ai mediului de afaceri economic: fabrici de prelucrare a produselor de origine animală, proprietari d
ferme, clinici, laboratoare, importatori, distribuitori şi producători de hrană, medicamente şi alte produse pentru animale, precum şi reprezentanți ai
autorităților sanitar-veterinare, s.a.m.d.

10. Evaluare
Tip activitate
10.4 Curs
10.5 Seminar/laborator

10.1 Criterii de evaluare
Verificarea finală
Colocviu

10.2 Metode de evaluare
Semestrul 8
Examen oral
Promovarea probei practice

10.3 Pondere din nota finală
100%
100%

10.6 Standard minim de performanţă

Pentru promovarea examenului (nota 5): promovarea probei practice (criteriu obligatoriu), obținerea la examenul oral minim nota 5.
Semnătura titularului de curs,
Lector univ. dr. Paul Grigorescu

Semnătura titularului de seminar,
Lector univ. dr. LauraTudor

FIŞA DISCIPLINEI
22. Date despre program
1.1.Instituţia de învăţământ superior
1.2.Facultatea
1.3.Departamentul
1.4.Domeniul de studii
1.5.Ciclul de studii
1.6.Programul de studii/Calificarea
2.Date despre disciplină
2.1.Denumirea disciplinei
2.2. Codul disciplinei
2.3. Titularul activităţilor de curs
2.4.Titularul activităţilor de seminar
2.5. Anul de studiu IV

UNIVERSITATEA SPIRU HARET
MEDICINĂ VETERINARĂ
MEDICINĂ VETERINARĂ
MEDICINĂ VETERINARĂ
I (STUDII UNIVERSITARE DE LICENȚĂ)
MEDICINĂ VETERINARĂ

TOXICOLOGIE
MV/4/7/33; MV/4/8/33
LECTOR DR. ADRIANA AMFIM
LECTOR DR. ADRIANA AMFIM
2.6.Semestrul
7
2.7. Tipul de evaluare

E oral

2.8.Regimul disciplinei

Ob

8
3.Timpul total estimat (ore pe semestru al activităţilor didactice)
3.1 Număr de ore pe săptămână
din care: 3.2 curs
4
4
3.4 Total ore din planul de învăţământ
112
din care: 3.5 curs
Distribuţia fondului de timp
Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren
Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri
Tutoriat
Examinări
Alte activităţi. Examinare pe parcursul semestrului (colocvii/referate)
3.7 Total ore studiu individual
88
3.9 Total ore pe semestru
200
3.10 Număr de credite
8 (4;4)
4. Precondiţii (acolo unde este cazul)
4.1 de curriculum
4.2 de competenţe

5. Condiţii ( acolo unde este cazul)
5.1. de desfăşurare a cursului
5.2. de desfăşurare a
seminarului/laboratorului




E oral

2
2
56

3.3 seminar/laborator
3.6 seminar/laborator

Ob

2
2
56
Ore
20
20
16
14
10
8

Nu este cazul
Utilizarea tehnicilor de laborator neceare în stabilirea diagnosticului toxicologic de laborator.Utilizarea
metodelor standard de analiză chimică (calitativă şi cantitativă) în scopul aprecierii stării de sănătate a
animalelor, a calităţii furajelor şi a calităţii materiilor prime de origine animală




Prelegerile se desfăşoară în săli prevăzute cu aparatură necesară predării computerizare (power -point)
cu echipament de predare multimedia (video-proiector/laptop)
Lucrările practice se desfășoară în laboratoare dotate cu sticlărie și aparatura necesară efectuării
analizelor toxicologice de laborator. Reactivi. Mostre de pesticide. Plante toxice (planșe; ierbar).
PC

Competenţe transversale

Competenţe profesionale

6. Competenţele specifice acumulate
Cognitive

Precizează principalele plante toxice și plante furajere cu potențial toxic.

Precizează tehnicile de recoltare, ambalare şi expediere a probelor de furaje, apă, material patologic și probele speciale în vederea
analizelor toxicologice de laborator.

Utilizează şi folosește teoriilor şi legilor fundamentale ale toxicologiei în stabilirea unui diagnostic prezumtiv de intoxicaţie.
Abilităţi:

Aplică principiile de analiză volumetrică în vedrea realizării examenelor toxicologice calitative și cantitative.

Evaluează starea de sănătate a animalelor utilizând ancheta toxicologică veterinară.

Competenţe de rol:

Executarea responsabilă a sarcinilor profesionale şi soluţionarea problemelor aplicând cunoştinţe, teorii, metode,
norme.

Executarea responsabilă a lucrărilor practice de toxicologie de către studenţi în condiţii de autonomie restrânsă şi familiarizarea
acestora cu activităţi specifice ale muncii în echipă.
Competenţe de dezvoltare personală şi profesională:

Conştientizarea necesităţii de formarea profesională continuă.

Capacitatea de comunicare scrisă şi verbală a unor termeni specifici disciplinei în cel puţin o limbă de circulaţie
internaţională.

7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate)
7.1 Obiectivul general al disciplinei

Cursul îşi propune să contribuie la clarificarea conceptelor si metodelor de operare în
toxicologia veterinara precum și la însușirea de către studenți a noţiunilor cu care se
operează în toxicologia veterinară, legătura cu disciplinele pe care le sprijină şi cu care se
interferează.
7.2 Obiectivele specifice







Insuşirea notiunilor cu privire la toxicologia speciala (intoxicatii cu pesticide, plante
toxice sau cu potential toxic, intoxicatii cu aditivi furajeri, micotoxicoze etc).
Acumularea cunoştintelor cu privire la fenomenul de antidotism; restaurarea
marilor funcţii în intoxicaţii.
Realizarea anchetei toxicologice in intoxicatii.
Insusirea notiunilor despre diagnosticul toxicologic de laborator in medicina
veterinara. Tehnici de laborator utilizate in stabilirea diagnosticului toxicologic de
laborator

8. Conţinuturi
8.1 Curs
Semestrul 7
Curs introductiv: Obiectivele disciplinei şi competenţele
dobândite ca rezultat al învăţării, precizarea metodelor şi
instrumentelor de lucru, a surselor de date, precum şi a
cerinţelor şi standardelor de evaluare formativă pe parcursul
studiului şi de evaluare finală.
Prezentarea noţiunilor de bază cu care se operează în
toxicologie. Aspecte privind istoricul toxicologiei ca știință
Etiologia intoxicaţiilor
Tipurile de intoxicații
Cristerii de clasificarea ale substanţelor toxice
Toxicitatea şi factorii care o influenţează
Căile de pătrundere ale substantelor toxicelor în organism,
distribuţia şi depozitarea acestora
Modul şi mecanismul de acţiune al substanţelor toxice
Metabolismul substanţelor toxice

Metode de predare

Observaţii

Prelegerile sunt axate pe utilizarea
de suport power-point. Dezbatere

2 ore

Idem

8 ore

Simptomatologia intoxicaţiilor
Modificările anatomo-patologice
Diagnosticul intoxicaţiilor
Tratamentul intoxicaţiilor
Profilaxia intoxicaţiilor

Idem

6 ore

Intoxicaţii cu plante toxice propriu-zise
Intoxicaţii cu plante furajere comune care în anumite condiţii
pot produce intoxicaţii
Prezentarea taxonomica a plantelor toxice
Intoxicaţia cu adidivi furajeri
Principalele categori de aditivi furajeri: NaCl; uree; sulfatul de
cupru etc.
Etiologie, simptomatologie, mecansim patogenic, diagnostic,
tratament si profilaxie
Semestrul 8
Intoxicatiile produse de pesticide
Istoricul pesticidelor la nivel national si mondial. Clasificarea
pesticidelor
Intoxicaţia cu insecticide organofosforice, organoclorurate,
carbamice, piretrine si piretroizi
Etiologie, simptomatologie, mecansim patogenic, diagnostic,
tratament si profilaxie
Intoxicaţia cu ivermectine, amitraz. Receptivitate pe specii ;
circumstantele producerii toxicozelor.
Etiologie, tratament si profilaxie
Intoxicaţia cu fungicide, erbicide, raticide, acaricide
Etiologie, simptomatologie, diagnostic, mecansim patogenic,
tratament si profilaxie
Intoxicaţia cu îngrăşăminte chimice azotate, fosfatice si
potasice.
Etiologie, simptomatologie, diagnostic, mecansim patogenic,
tratament si profilaxie
Poluarea industrială a mediului.
Poluarea apei şi implicaţiile ei pentru sanatatea animalelor.
Poluarea atmosferei și implicatiile ei asupra sanatatii
animalelor
Principalii poluanti ai mediului; circumstantele poluarii; limite
si posibilitati de decontaminare
Intoxicaţia cu metale grele (Pb, Hg, Zn, As, Cd etc).
Generalitati despre metale grele.
Surse antropogene de poluare cu metale grele.
Circumstantele contaminarii; posibilitati si limite ale
decontaminarii.
Etiologie, simptomatologie, diagnostic, mecansim patogenic,
tratament si profilaxie
Micotoxicoze.
Generalitati.
Categorii de fungi.
Conditii de mediu favorabile dezvoltarii fungilor si producerii
micotoxinelor.
Etiologie, simptomatologie, diagnostic, mecansim patogenic,
tratament si profilaxie
Intoxicații la animalele de companie produse de substanțe
destinate consumului uman (ciocolată, avocado, struguri, nuci
de Macadamia etc)
Iatropatii prin dozaj; cale de administrare; specie; categorie de
varsta etc; principalele categorii de medicamente asociate cu
toxicozele.

Idem

6 ore

Idem

6 ore

Idem

2 ore

Idem

4 ore

Idem

2 ore

Idem

4 ore

Idem

2 ore

Idem

2 ore

Idem

4 ore

Idem

4 ore

Idem

2 ore

Idem

2 ore

Bibliografie
1. Pârvu Gh. Și colab., Toxicologie Veterinară. Editura F.R.M., Bucureşti, 2001
2. Lorgane G., Lechnet J., Reviere A., Clinical Veterinary Toxicology. Edited inEnglish by M.J. Chapman, 1996.
3. Michael E. and colab., Small animal toxicology. Second edition. Edited by Sunders Elsevier, 2006
4. Roder J.D., Veterinary Toxicology. Edited Butterworth Heinman, 2001
5. Şuţeanu E., Danieleasa N., Popescu O., Alexandra Trif, Toxicologie şi Toxicoze, Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 1995
8.2 Seminar/laborator
Date preliminare privind activitatea în laboratorul de
toxicologie. Norme de protecţia muncii specifice laboratorului
toxicologic.

Metode de predare
Prelegere, explicație, studiul
materialelor bibliografice.
Studenții își însușesc normele de
protecția muncii în laboratorul de
toxicologie

Observaţii
2 ore

Prezentarea practică şi teoretică a aparaturii, materialelor şi
spaţiilor necesare diagnosticului toxicologic de laborator
Chimia analitică cu aplicabilitate în toxicologia veterinară.
Reguli generale de prelevare, ambalare, conservare şi transport
al probelor pentru examenul toxicologic de laborator
Prezentarea teoretică a noţiunilor generale de izolare şi
identificare a substanţelor toxice. Noţiuni generale despre
antidotism; măsuri generale de evacuare a toxicului.
Neutralizarea toxicului prin incompatibilităţi fizice, chimice şi
farmacologice. Date teoretice despre antidoturile fizice,
chimice şi farmacologice.
Terapii utilizate în cazul sindroamelor digestive, renale şi
nervoase, consecutiv intoxicaţiilor.

Prezentare, explicație.
Se folosește sticlăria și aparatura
din laboratorul de toxicologie.
Se completează Nota de însoțire a
probelor de către fiecare student.
Prezentare, explicație prelegere

4 ore

Prelegere, explicație

4 ore

Prelegerea și explicația.
Se recomandă studenţilor
parcurgerea prealabilă a
suportului de curs pentru a putea
interacţiona în timpul predării.
Explicaţia, execuţia.
Realizarea practică de către
studenți a tehnicilor de chimie
analitică în vederea identificării
calitative a substantelor toxice
chimice din plante.Recunosaterea
ttaxonomica dupa criterii botanice
a plantelor toxice.
Explicaţia, execuţia.
Realizarea practică de către
studenți a tehnicilor de chimie
analitică în vederea identificării
calitative a principalilor aditivi
furajeri

2 ore

Explicaţia, execuţia.
Realizarea practică de către
studenți a tehnicilor de chimie
analitică în vederea identificării
calitative a pesticidelor.
Diagnosticul clinic si diferential
in intoxicatii produse de pesticide.
Studiu de caz.
Prezentari video intoxicatii.
Explicaţia, execuţia.
Realizarea practică de către
studenți a tehnicilor de chimie
analitică în vederea identificării
calitative a ingrasamintelor
Diagnosticul clinic si diferential
in intoxicatii produse de
ingrasaminte.
Explicaţia, execuţia
Realizarea practică de către
studenți a tehnicilor de chimie
analitică în vederea identificării
calitative a poluantilor din aer.
Explicaţia, execuţia, Realizarea
practică de către studenți a
tehnicilor de chimie analitică în
vederea identificării calitative a
metalolor grele (Pb; Hg; Cd; etc).
Diagnosticul clinic si diferential
in intoxicatii produse de metalele
grele.
Studiu de caz.
Prezentari video intoxicatii.
Explicaţia, execuţia,

6 ore

Diagnosticul toxicologic de laborator în intoxicaţii cu plante
toxice; noţiuni teoretice despre plantele toxice.

Diagnosticul toxicologic de laborator în intoxicaţii cu aditivii
furajeri. Noţiuni teoretice și practice cu privire la principalele
metode de izolare şi identificare a aditivilor furajeri (clorură de
Na; uree; cupru etc)

4 ore

6 ore

6 ore

Semestrul 8
Diagnosticul toxicologic de laborator în intoxicaţii cu pesticide
(insecticide, erbicide, fungicide, acaricide).

Diagnosticul toxicologic de laborator în intoxicaţii cu
îngrăşăminte chimice azotoase, potasice și fosfatice (reacţii de
identificare a azotiţilor şi azotaţilor)

Diagnosticul toxicologic de laborator în intoxicaţii cu
substanţe poluante (amoniac, hidrogen sulfurat, oxid de carbon
etc)
Diagnosticul toxicologic de laborator în intoxicaţii cu metale
grele.

Diagnosticul de laborator al micotoxicozelor

2 ore

4 ore

8 ore

6 ore

Efectuarea de către studenți a
examenului micologic.
Prezentarea tehnicii de
determinare a micotoxinelor prin
testul ELISA.
Diagnosticul clinic si diferential
in intoxicatii produse de
micotoxine.
Studiu de caz.
Diagnostic diferential.
Studiu de caz.
Prezentare video

Cele mai frecvente toxicoze întâlnite la animalele de rentă și
de companie.

2 ore

Bibliografie
Amfim Adriana, Toxicologie Veterinara – Lucrari practice. Editura Fundaţiei Romînia de Mâine, Bucureşti, 2014.
Pârvu Gh., Adriana Pădure, Ghid practic de toxicologie veterinară. Editura Fundaţiei Romînia de Mâine, Bucureşti, 2003.
Constantin Statescu, Botanica medicala veterinara. Editura Ceres, 1989
Norma din 19 martie 2008 (Norma din 2008) Sanitara Veterinara privind metodologia de prelevare, prelucrare primara, ambalare si
transport al probelor destinate examenelor de laborator in domeniul sanatatii animalelor (www.ansvsa.ro)

9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice, asociaţiilor profesionale şi
angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului

Discutarea curiculei disciplinei cu angajatori, crescători de animale etc

10. Evaluare
Tip activitate

10.1 Criterii de evaluare

10.2 Metode de evaluare

10.3 Pondere din nota
finală
70%
30%

Curs
Verificarea finală
Examen oral
Laborator / seminar
Colocviu
Promovarea colocviului de lucrări practice
10.6 Standard minim de performanţă

Pentru promovarea examenului (nota 5): promovarea probei practice (criteriu obligatoriu), acumularea la examenul scris a minim 5 puncte.

Semnătura titularului de curs,
Lector dr. Adriana Amfim

Semnătura titularului de seminar,
Lector dr. Adriana Amfim

FIŞA DISCIPLINEI
23. Date despre program
1.1.Instituţia de învăţământ superior
1.2.Facultatea
1.3.Departamentul
1.4.Domeniul de studii
1.5.Ciclul de studii
1.6.Programul de studii/Calificarea

Universitatea Spiru Haret
Medicină Veterinară
Medicină Veterinară
Medicină Veterinară
I (Studii universitare de licenţă)
Medicină Veterinară

2. Date despre disciplină
2.1.Denumirea disciplinei
2.2. Codul disciplinei
2.3. Titularul activităţilor de curs
2.4.Titularul activităţilor de lucrări practice
2.5. Anul de studiu
IV

Propedeutică
MV/4/7/34
Şef lucr. dr. Velicu Niculae
Şef lucr. dr. Velicu Niculae
2.6.Semestrul
7

2.7. Tipul de evaluare

E oral

2.8.Regimul
disciplinei

Ob

3. Timpul total estimat (ore pe semestru al activităţilor didactice)
3.1 Număr de ore pe săptămână sem. 7
4

din care: 3.2 curs

2

3.3 seminar/laborator

2

3.4 Total ore din planul de învăţământ

din care: 3.5 curs

28

3.6 seminar/laborator

28

56

Distribuţia fondului de timp
Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren
Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri
Tutoriat
Examinări
Alte activităţi ………
3.7 Total ore studiu individual
99
3.9 Total ore pe semestru
155
3.10 Număr de credite
5
4. Precondiţii (acolo unde este cazul)
4.1 de curriculum
4.2 de competenţe




Anesteziologie veterinară (MV 3/6/24)
Cunoaşterea manoperelor chirurgicale de bază la animalele de interes economic şi de companie.

ore
14
14
28
28
10
5

5. Condiţii ( acolo unde este cazul)
5.1. de desfăşurare a cursului

5.2. de desfăşurare a
seminarului/laboratorului













Număr de locuri: 50
Videoproiector
Laptop
Tablă
Cretă /marker
Conectare internet
Număr de locuri: 14
Animale de experienţă (iepuri, oi)
Tablă
Cretă/marker
Aparat de narcoză inhalatorie

Competenţe
transversale

Competenţe
profesionale

6. Competenţele specifice acumulate
Cognitive
Cunoaşterea şi aplicarea corectă a principiilor de sterilizare a instrumentarului chirurgical şi a echipamentelor medicale. Însuşirea tehnicilor de îngrijire
corespunzătoare ante şi post terapeutică, operatorie, inclusiv terapie intensivă alături de cunoaşterea diferitelor tehnici chirurgicale aplicabile la
animalele de interes economic şi de companie.
Abilităţi
Abilitatea de a aborda şi contenţiona animalele în scopul aplicării tratamentelor chirurgicale de bază în corelaţie cu diagnosticul stabilit. Aplică principiile
terapeutice corelate cu diagnosticul şi prognosticul fiecărei afecţiuni chirurgicale.
Competenţe de rol
Executarea responsabilă a manoperelor chirurgicale de către studenţi în condiţii de autonomie restrânsă şi familiarizarea acestora cu activităţi specifice
ale muncii în echipă. Capacitatea de a întocmi un protocol chirurgical corect.
Competenţe de dezvoltare personală şi profesională
Conştientizarea nevoii de formare continuă; utilizarea eficientă a resurselor şi tehnicilor de învăţare pentru dezvoltarea personală şi profesională

7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate)
7.1 Obiectivul general al disciplinei
1. Principiile şi tehnicile de bază aparţinând chirurgiei;
2. Noţiuni de terapie intensivă.
7.2 Obiectivele specifice
1. Utilizarea şi manevrarea instrumentarului chirurgical;
2. Tehnicile de asepsie şi antisepsie;
3. Manopere chirurgicale de bază;
4. Cele mai uzuale operaţii ce se efectuează la animalele domestice
8. Conţinuturi
8.1 Curs
Operaţii pe regiunea capului: operaţii pe coarne, aplicarea inelului nazal,
trepanaţii, operaţia în cenuroză, operaţia în ticul suptului, intervenţii pe dinţi,
operaţii pe globul ocular şi anexele acestuia, operaţii pe urechi, operaţii pe
canalele şi glandele salivare.
Operaţii pe regiunea gâtului: traheotomia, esofagotomia, ingluviotomia,
operaţia în flegmonul cefei, operaţii pe vena jugulară.
Operaţii pe coloana vertebrală: codotomia.
Operaţii pe torace: toracotomia, pericardotomia, operaţia în flegmonul
grebănului.
Operaţii pe abdomen: laparatomia, rumenotomia, operaţii pe abomasum,
gastrotomia, operaţii pe intestine, operaţii în hernii, operaţii pe rect şi anus,
operaţii pe ombilic.
Operaţii pe aparatul genito-urinar la mascul: castrarea masculilor,
cistotomia, uretrotomia, operaţii pe furou şi penis, vasectomia.
Operaţii pe aparatul genital femel: ovariectomia, histerotomia,
histerectomia.
Operaţii pe glanda mamară: intervenţii în plăgi, fistule, obstrucţie,
mamectomia.
Operaţii pe membre: operaţia în bursita cronică, operaţii pe ligamente şi
tendoane, operaţii pe ongloane, operaţii pe copită, chiropodia.

Metode de predare
prelegere, dezbatere, deducţie logică,
documentare, studii de caz.

Observaţii
6 ore

prelegere, dezbatere, deducţie logică,
documentare, studii de caz.
prelegere, dezbatere, deducţie logică,
documentare, studii de caz.
prelegere, dezbatere, deducţie logică,
documentare, studii de caz.
prelegere, dezbatere, deducţie logică,
documentare, studii de caz.

2 ore

prelegere, dezbatere, deducţie logică,
documentare, studii de caz.
prelegere, dezbatere, deducţie logică,
documentare, studii de caz.
prelegere, dezbatere, deducţie logică,
documentare, studii de caz.
prelegere, dezbatere, deducţie logică,
documentare, studii de caz.

3 ore

1 oră
2 ore
5 ore

2 ore
1 oră
6 ore

Bibliografie
1. Blidariu T., – 1977 - Chirurgie generală. Note de curs şi lucrări practice, AMT Instititutul Agronomic ,,Nicolae Bălcescu, Bucureşti, 1997
2. Cristea I., Maria Temelcu, N. Moroşanu, S. Bolte, Propedeutică chirurgicală şi tehnică operatorie veterinară, Ed. Didactică şi Pedagogică,
Bucureşti, 1983
3. Leau T., Anesteziologie, propedeutică şi tehnică chirurgicală, Ed. Printech, Bucureşti, 2005
4. William W. Muir, Handbook of Veterinary Anesthesia, Fourth Edition, Ed Mosby, Ohio, USA, 2008
8.2 Seminar/laborator
Metode de predare
Observaţii
Instrumentarul chirurgical
explicaţie, execuţie
2 ore
Tehnica suturilor in puncte separate
explicaţie, execuţie
2 ore
Tehnica suturilor in fir continuu
explicaţie, execuţie
2 ore
Timpii operatori utilizati in enterotomie
explicaţie, execuţie
2 ore
Timpii operatori utilizati in gastrotomie
explicaţie, execuţie
2 ore
Timpii operatori utilizati in enteroanastomoza termino - terminala
explicaţie, execuţie
2 ore
Timpii operatori utilizati in enteroanastomoza latero - terminala
explicaţie, execuţie
2 ore
Timpii operatori utilizati in enteroanastomoza latero- laterala
explicaţie, execuţie
2 ore
Timpii operatori utilizati in orhidectomie
explicaţie, execuţie
2 ore
Timpii operatori utilizati in ovariectomie
explicaţie, execuţie
2 ore
Timpii operatori utilizati in histerotomie
explicaţie, execuţie
2 ore

Timpii operatori utilizati in operatiile pe copite si ongloane
explicaţie, execuţie
2 ore
Timpii operatori utilizati in operatiile pe glanda mamara
explicaţie, execuţie
2 ore
Testarea cunoştinţelor.
2 ore
Bibliografie
1. Mateş N., Chirurgie operatoare veterinară, Ed. Risoprint, Cluj – Napoca, 2001
2. Velicu N., T. Leau, N. Bercaru, Lucări practice de propedeutică, anesteziologie şi tehnici chirurgicale veterinare, Ed. Fundaţiei ,,România de Mâine”,
Bucureşti, 2008
9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice, asociaţiilor profesionale şi angajatori
reprezentativi din domeniul aferent programului


Discutarea conţinutului disciplinei cu reprezentanţi ai angajatorilor din domeniul asistenţei veterinare şi a producătorilor de componente de uz
veterinar.

10. Evaluare
Tip activitate

10.1 Criterii de evaluare

10.2 Metode de evaluare

10.3 Pondere din nota
finală

Semestrul 7
10.4 Curs
Verificarea cunoştinţelor
Examen
70%
10.5 Seminar/laborator
Testarea abilităţilor practice
Colocviu
30%
10.6 Standard minim de performanţă

Pentru promovarea examenului (nota 5): promovarea probei practice (criteriu obligatoriu) şi cunoaşterea manoperelor chirurgicale de bază.
Semnătura titularului de curs,
Şef lucr.dr. Velicu Niculae

Semnătura titularului de seminar,
Şef lucr.dr. Velicu Niculae

FIŞA DISCIPLINEI
24. Date despre program
1.1.Instituţia de învăţământ superior
1.2.Facultatea
1.3.Departamentul
1.4.Domeniul de studii
1.5.Ciclul de studii
1.6.Programul de studii/Calificarea

Universitatea SPIRU HARET
MEDICINĂ VETERINARĂ
Medicină Veterinară
Medicină Veterinară
I (Studii universitare de licenţă)
Medicină Veterinară

2.Date despre disciplină
2.1.Denumirea disciplinei
2.2. Codul disciplinei
2.3. Titularul activităţilor de curs
2.4.Titularul activităţilor de seminar
2.5. Anul de studiu

Nutriţie dietetică
MV/4/7/49
Conf.univ.dr. Simion Violeta-Elena
Conf.univ.dr. Simion Violeta-Elena
III

2.6.Semestrul

6

2.7. Tipul de evaluare

Cv

3.Timpul total estimat (ore pe semestru al activităţilor didactice)
3.1 Număr de ore pe săptămână
sem 6
4
din care: 3.2 curs
2
3.4 Total ore din planul de învăţământ
56
din care: 3.5 curs
28
Distribuţia fondului de timp
Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren
Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri
Tutoriat/consultaţii
Examinări
Alte activităţi (vizite de studiu etc)
3.7 Total ore studiu individual
4
3.9 Total ore pe semestru
60
3.10 Număr de credite
2
1 ECTS = 25 ore
4. Precondiţii (acolo unde este cazul)
4.1 de curriculum

Nutritie animala si agronomie
4.2 de competenţe

Alimentatia la animalele de companie (caine, pisica, pasari de colivie)
5. Condiţii ( acolo unde este cazul)
5.1. de desfăşurare a cursului
5.2. de desfăşurare a
seminarului/laboratorului
6. Competenţele specifice acumulate





Număr de locuri: 50; Videoproiector; Laptop ; Tablă ; Cretă /marker
Conectare internet
Număr de locuri: 14; Tablă ; Cretă/marker; PC

2.8.Regimul disciplinei

3.3 seminar/laborator
3.6 seminar/laborator

OU

2
28
ore
1
1
2
-

Competenţe
profesionale
Competenţe
transversale

Cognitive:

Cunoaşte necesarul de substanţe nutritive şi modul de hrănire ȋn diferite stadii fiziologice şi ȋn unele afecţiuni patologice, la animalele de
companie
Abilităţi:

Aplică principiile de analiză a valorii nutritive a furajelor şi alimentelor în vederea administrării acestora în hrana animalelor.

Evaluează necesarul de hrană la animale şi stabileşte managementul nutriţional ȋn diferite situaţii fiziologice şi patologice pentru acestea
Competenţe de rol:

Executarea responsabilă a sarcinilor profesionale şi soluţionarea problemelor aplicând cunoştinţe, teorii, metode, norme.
Competenţe de dezvoltare personală şi profesională:

Conştientizarea necesităţii de formarea profesională continuă.

Capacitatea de comunicare scrisă şi verbală a unor termeni specifici disciplinei în cel puţin o limbă de circulaţie internaţională.

7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate)
7.1 Obiectivul general al disciplinei

Însuşirea cunoştinţelor teoretice şi practice privind valoarea nutritivă a furajelor şi alimentelor
administrate în hrana animalelor. Cunoaşterea particularităţilor de nutriţie dietetică la unele specii de
animale de companie
7.2 Obiectivele specifice

Să cunoască modalitățile de stabilire a normelor de hrană la animalele de companie, ȋn diferite afecţiuni
patologice

Să realizeze structuri de raţii şi strategii de hrănire la animalele de companie ȋn diferite afecţiuni
patologice

8. Conţinuturi
8.1 Curs
Semestrul 6
Nutriţia la câine şi pisică ȋn anumite stadii fiziologice

Metode de predare

Observaţii
4 ore

Nutriţia la câine şi pisică ȋn afecţiuni la nivelul cavităţii bucale
Nutriţia la câine şi pisică ȋn afecţiuni endocrine
Obezitatea la câine şi pisică – abordare nutriţionala
Nutriţia la câine şi pisică ȋn afecţiuni gastrointestinale
Nutriţia la câine şi pisică ȋn afecţiuni ale pielii

Prezentarea temelor se va realiza cu ajutorul mijloacelor
multimedia (computer şi video-proiector) şi expunere liberă
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem

Nutriţia la câine şi pisică ȋn afecţiuni urinare

Idem

2 ore

Nutriţia la câine şi pisică ȋn afecţiuni cardiace

Idem

2 ore

Nutriţia la câine şi pisică ȋn cancer
Particularităţi de nutriţie dietetică la păsările de colivie

Idem
Idem

2 ore
2 ore

Nutriţia dietetică la animalele de blană

Idem

2 ore

Nutriţia dietetică la peşti de acvariu şi broaşte ţestoase

Idem

2 ore

Nutriţia dietică la şerpi şi iguane

Idem

2 ore

2 ore
2 ore
2 ore
2 ore
2 ore

28 ore
A. BIBLIOGRAFIE OBLIGATORIE/MINIMALĂ:

Note de curs

Simion Violeta-Elena, 2009 – Nutriţia şi alimentaţia animalelor de companie, Editura Elisavaros, Bucureşti
C. BIBLIOGRAFIE SUPLIMENTARĂ:

Hirakawa C., C. Daristotle, 2000 - Canine and feline nutrition, Mosby, Inc., Missouri, USA.
8.2 Seminar/laborator
Metode de predare
Semestrul 6
În scopul atingerii obiectivelor lucrărilor practice se vor utiliza:
Nutriţia la câine şi pisică ȋn anumite stadii fiziologice
explicaţia, execuţia, observaţia, comparaţia şi deducţia logică
Idem
Nutriţia la câine şi pisică ȋn afecţiuni la nivelul cavităţii bucale
Idem
Nutriţia la câine şi pisică ȋn afecţiuni endocrine
Obezitatea la câine şi pisică – abordare nutriţionala
Idem
Idem
Nutriţia la câine şi pisică ȋn afecţiuni gastrointestinale
Idem
Nutriţia la câine şi pisică ȋn afecţiuni ale pielii
Particularitati de nutritie dietetica la păsările de colivie
Idem
Idem
Nutriţia la câine şi pisică ȋn afecţiuni urinare
Idem
Nutriţia la câine şi pisică ȋn afecţiuni cardiace
Idem
Nutriţia la câine şi pisică ȋn cancer

Observaţii
2 ore
1 ora
1 ora
2 ore
2 ore
1 ora
1 ora
2 ore
1 ora
1 ora
14 ore

A. BIBLIOGRAFIE OBLIGATORIE/MINIMALĂ:
Simion Violeta-Elena, 2009 – Nutriţia şi alimentaţia animalelor de companie, Editura Elisavaros, Bucureşti
B. BIBLIOGRAFIE FACULTATIVĂ:

Tony Buffington, Cheryl Holloway, Sarah Abood, 2004 – Manual of veterinary dietetics, Saunders, Elsevier


9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice, asociaţiilor profesionale şi angajatori
reprezentativi din domeniul aferent programului

Discutarea conţinutului disciplinei cu reprezentanţi ai mediului de afaceri economic: importatori, distribuitori şi producători de hrană pentru
animale; angajatori din domeniul medical veterinar
10. Evaluare

Tip activitate
10.4 Curs
10.5 Seminar/laborator

10.1 Criterii de evaluare
Verificarea finală
Colocviu

10.2 Metode de evaluare
Semestrul 2
Colocviu scris
Promovarea probei practice

10.3 Pondere din nota finală

10.6 Standard minim de performanţă

Pentru promovarea examenului (nota 5): promovarea probei practice (criteriu obligatoriu), acumularea la examenul scris a minim 5 puncte
Semnătura titularului de curs,
Conf.univ.dr. Simion Violeta

Semnătura titularului de seminar,
Conf.univ.dr. Simion Violeta

90%
10%

FIŞA DISCIPLINEI
1.Date despre program
1.1.Instituţia de învăţământ superior
1.2.Facultatea
1.3.Departamentul
1.4.Domeniul de studii
1.5.Ciclul de studii
1.6.Programul de studii/Calificarea

Universitatea SPIRU HARET
MEDICINĂ VETERINARĂ
Medicină Veterinară
Medicină Veterinară
I (Studii universitare de licenţă)
Medicină Veterinară

2.Date despre disciplină
2.1.Denumirea disciplinei
2.2. Codul disciplinei
2.3. Titularul activităţilor de curs
2.4.Titularul activităţilor de seminar
2.5. Anul de studiu

Stomatologie veterinară
MV/4/7/50
dr.Camil Stoian
dr.Raluca MihaelaZvorasteanu
IV

2.6.Semestrul

3.Timpul total estimat (ore pe semestru al activităţilor didactice)
3.1 Număr de ore pe săptămână
4
sem 7
3.4 Total ore din planul de învăţământ
56

8

2.7. Tipul de
evaluare

Scris

2.8.Regimul
disciplinei

Obț

din care: 3.2 curs

2

3.3 seminar/laborator

2

din care: 3.5
curs

28

3.6 seminar/laborator

28

Distribuţia fondului de timp
Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe

ore

Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren
Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri
Tutoriat/consultaţii
Examinări
Alte activităţi (vizite de studiu etc)
3.7 Total ore studiu individual
3.9 Total ore pe semestru
3.10 Număr de credite

60
2

4. Precondiţii (acolo unde este cazul)
4.1 de curriculum
Anatomia animalelor domestice 4 MV/2/4/01;Anesteziologie şi propedeutică chirurgicală MV/3/2/31; Anatomie
patologică MV/3/1/25; MV/3/2/25, Semiologie şi imagistică medicală MV/3/1/27; MV/3/2/27; Patologie şi clinică
medicală MV/4/1/37; Patologie şi clinică chirurgicală MV/4/2/44; MV/5/1/68
4.2 de competenţe
Insuşirea de către studenţi a cunoştinţelor ce privesc anatonia craniului, patologia şi clinica medicala si chirurgicală
a animalelor. In acest sens se abordează probleme de etiologie a entităţilor morbide chirurgicale, clasificare,
diagnostic (inclusiv cel diferenţial), prognostic şi nu în ultimul rând tratamentul acestora (atât medicamentos cât şi
operator).
5. Condiţii ( acolo unde este cazul)
5.1. de desfăşurare a cursului

5.2. de desfăşurare a
seminarului/laboratorului

•
•
•
•
•

Număr de locuri: 50
Videoproiector
Laptop
Tablă
Cretă /marker

•
•

Conectare internet
Număr de locuri: 15

•

Studiu practic

6. Competenţele specifice acumulate
Competenţe
Cognitive:
profesionale
Se vor efectua manopere specifice afecţiunilor stomatologice şi se vor urmări etapele obligatorii ce preced intervenţia şi vindecarea,
evoluţia intra şi postoperatorie a pacientului până la vindecarea finală.
Abilităţi:
Evaluarea stării de sănătate şi întreţinere a animalului
Aplicare linii venoase
Administrare trament specific
Pregătirea preoperatorie şi îngrijire postoperatorie
Competenţe
Competenţe de rol:
transversale
Executarea responsabilă a manoperelor utile în stabilirea diagnosticului, a pregătirii preoperatorii şi a îngrijirilor postoperatorii prin
aplicarea cunoştiinţelor teoretice şi metodelor învăţate la curs şi lucrările practice.
Competenţe de dezvoltare personală şi profesională:
Conştientizarea necesităţii de perfecţionare continuă
Insuşirea unui vocabular corespunzător şi necesar pentru o comunicare cât mai bună cu proprietarul în termeni specifici disciplinei
7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate)

7.1 Obiectivul general al disciplinei

Însuşirea cunoştinţelor teoretice şi practice pentru stabilirea unui diagnostic corect; Stabilirea
unui plan de tratament specific
Insuşirea de către studenţi a cunoştinţelor ce privesc patologia şi clinica chirurgicală a
animalelor. In acest sens se abordează probleme de etiologie a entităţilor morbide chirurgicale,
clasificare, diagnostic (inclusiv cel diferenţial), prognostic şi nu în ultimul rând tratamentul
acestora (atât medicamentos cât şi operator).
In timpul lucrărilor practice studenţii vor aplica partea teoretică predată în timpul cursului, vor
asista la intervenţii chirurgicale specifice si non chirurgicale a afecţiunilor şi vor urmării evoluţia
post operatorie a pacientului.
Se vor efectua manopere specifice afecţiunilor şi se vor urmări etapele obligatorii ce preced
intervenţia şi vindecarea, evolutia intra şi postoperatorie a pacientului până la vindecarea
finală.

7.2 Obiectivele specifice

8. Conţinuturi
8.1 Curs
Semestrul 8

Metode de predare

Observaţii

Prezentarea temelor se va realiza
cu ajutorul mijloacelor multimedia
(computer şi video-proiector).
Idem

3 ore

Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem

2ore
2ore
2 ore
2 ore
3 ore
1ore
2 ore
2 ore
3 ore
2 ore
2ore

Profilaxie
Idem
A.BIBLIOGRAFIE OBLIGATORIE/MINIMALĂ:
1.Note de curs.
2.Camil Stoian Decebal- Stomatologie veterinara
3.Zvorasteanu Raluca Mihaela -Notiuni introductive de Stomatologie Veterinara 2016

1 ore

Anatomia si fiziologia dintelui
Examinarea preliminara a cavitatii bucale si examinarea amanuntita sub
anaestezie
Metode de examinare si diagnostic folosite in stomatologie
Patologia cavitatii bucale
Patologi asociate bolilor stomatologice
Boala periodontala la caine si pisica
Gingivite cronice la pisica si caine
Resorbtia apicala
Malocluzia si dentitia persistenta.
Predispozitiile raselor si afectiunile genetice - stomatologice
Afectiunile traumatice ale cavitatii bucale
Extractia chirurgicala si nechirurgicala
Afectiunile Iatrogene

. B.BIBLIOGRAFIE FACULTATIVĂ:
1.Cecilia Gorel Small Animal Dentistry Saunders 2008
C. BIBLIOGRAFIE SUPLIMENTARĂ:
1. Heidi B Lobprise Small Animal Dentistry Blackwell's Five Minute Veterinary Consult 2007
2.Cecilia Gorrel Veterinary Dentistry for the General Practitioner 2004
3.Jan Bellows Small Animal Dental Equipament, materialsand techniques Blackwell 2003
4.Theresa Welch Fossum Small Animal Surgery 2002
8.2 Seminar/laborator
Metode de predare
Semestrul 8
Studii clinice
Activitate clinică animale companie

2 ore

Observaţii
28 ore

9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice, asociaţiilor profesionale şi angajatori
reprezentativi din domeniul aferent programului

•

Stabilirea relaţiilor pacient-medic-proprietar. Urmărirea interesului major al pacientului.

10. Evaluare
Tip activitate

10.1 Criterii de evaluare

10.4 Curs
Verificarea finală
10.5 Seminar/laborator
Colocviu
10.6 Standard minim de performanţă

•

10.2 Metode de evaluare
Examen scris
Promovarea probei practice

10.3 Pondere din
nota finală
80%
20%

Pentru promovarea examenului (nota 5): promovarea probei practice (criteriu obligatoriu), la examenul oral atingerea tuturor subiectelor
de pe bilet in limita minima acceptata

Semnătura titularului de curs,
dr.Camil
Zvorasteanu

Stoian

Semnătura titularului laborator,
Decebal

dr.Raluca

Mihaela

FIŞA DISCIPLINEI
25. Date despre program

1.1.Instituţia de învăţământ superior
1.2.Facultatea
1.3.Departamentul
1.4.Domeniul de studii
1.5.Ciclul de studii
1.6.Programul de studii/Calificarea
2.Date despre disciplină
2.1.Denumirea disciplinei
2.2. Codul disciplinei
2.3. Titularul activităţilor de curs
2.4.Titularul activităţilor de seminar
2.5. Anul de studiu
IV

Universitatea Spiru Haret
Medicina Veterinara
Medicina Veterinara
Medicina Veterinara
Studii Universitare / Licența
Medicină Veterinară / Doctor Medic Veterinar

Igienă și Tehnologie Alimentară
MV/5/9/36; MV/5/10/36
Lector univ. dr. Mădălina Belous
Lector univ. dr. Mădălina Belous
2.6.Semestrul
9 si 10
2.7.Tipul de evaluare

3.Timpul total estimat (ore pe semestru al activităţilor didactice)
3.1 Număr de ore pe săptămână sem 9
din care: 3.2 curs
4
Sem 10
4
3.4 Total ore din planul de învăţământ
112
din care: 3.5 curs
Distribuţia fondului de timp
Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren
Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri
Tutorat
Examinări
Alte activităţi : vizita in laborator de specialitate
3.7 Total ore studiu individual
58
3.9 Total ore pe semestru
75
3.10 Număr de credite
6 (3,3)
4. Precondiţii (acolo unde este cazul)
4.1 de curriculum
4.2 de competenţe

5. Condiţii ( acolo unde este cazul)
5.1. de desfăşurare a cursului

5.2. de desfăşurare a
seminarului/laboratorului




2
2
56

2.8.Regimul disciplinei

Ob

3.3 seminar/laborator
3.6 seminar/laborator

2
2
56
ore
28
10
20
4
4
9

MV/ 2/3/ 14; MV /2/4/18; MV/ 3/4/ 14 MV/ 3/5/19;
abilitați de utilizare a tehnicilor de laborator învățate la Microbiologie, Igiena veterinară și protecția
mediului, Etologia, bunăstarea și protecția animalelor













6. Competenţele specifice acumulate

E,E

Cursul se desfășoară în sală dotata cu videoproiector
Număr de locuri: 40-50
Laptop
Tablă
Cretă / marker
Conectare internet
prezenta la laborator este obligatorie; pentru activitatea de lucrări practice, studenții se vor
prezenta la laborator dotați cu halat; expunere in sala cu retroproiector sau videoproiector; studii
de caz
Număr de locuri : 14-16
Tablă
Cretă / marker
PC

Competenţe profesionale

Cognitive

Definirea conceptului de securitate alimentară, şi modalitatea de eliberare a actelor oficiale conexe.

Însuşirea metodologiilor de bază şi etapele analizei şi controlului sanitar veterinar al produselor şi subproduselor
alimentare.

Însuşirea modalităţilor de utilizare a noţiunilor de securitate alimentară prin dezvoltarea strategiilor de management
profilactic, terapeutic în prevenirea bolilor la animale de rentă.

Dobândirea capacităţii de a identifica pericolele şi de a efectua analiza riscurilor potenţiale pentru lanţul alimentar
(zoonoze, toxiinfecţii alimentare, contaminare chimică etc.).

Cunoaşterea condiţiilor igienico-tehnologice prin controlul preoperaţional şi pe fluxul tehnologic de obţinere a materiilor
prime alimentare de origine animală
Abilităţi

Dezvoltarea de abilităţi în inspecţia ante-mortem şi post-mortem la animalele destinate consumului uman şi animal.

Aplică cunoştinţele în efectuarea analizelor organoleptice şi de laborator privind calitatea şi salubritatea alimentelor.

Capacitatea de a utiliza criteriile de clasificare HACCP şi metodele standard de stabilire a calităţii şi siguranţei
produselor şi subproduselor alimentare ISO 22000.

Capacitatea de a elabora un plan sanitar veterinar cu respectarea principiilor HACCP.

Abilitatea de a efectua examenul de abator, prelevarea de probe şi ţesuturi relevante.

Abilităţi în modul de identificare a defectelor produselor şi subproduselor alimentare.

Cunoaşterea şi identificarea corectă a leziunilor/ modificărilor morfopatologice stabilite la controlul organelor şi
carcaselor în abator, precum şi diagnosticul diferenţial corespunzător, aplicarea sancţiunilor şi măsurilor adecvate,
prevăzute de legislaţia în vigoare.

Competenţe transversale



Elaborarea, singur sau în comisie, a planului de măsuri pentru prevenirea şi combaterea unor boli infecţioase în caz
de risc epizootologic/epidemiologic

Competenţe de rol:
o
Capacitatea de a executa sarcinile asumate şi de a concepe si a prezenta proiecte complexe de medicina
veterinară din aria competenţelor dobândite.
o
Capacitatea de organizare, comunicare, conducere şi de lucru în cadrul echipei, cu potenţialii clienţi, cu
autorităţile sau cu media.
Competenţe de dezvoltare personală şi profesională:
o
Formarea continuă pentru dezvoltarea personală şi profesională
o
Exersarea autonomiei învățării
o
Respectarea si dezvoltarea principiilor, valorilor si eticii profesionale

7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate)
7.1 Obiectivul general al disciplinei
Pregătirea viitorilor medici veterinari în vederea cunoaşterii şi condiţiilor igienicotehnologice și a controlului preoperaţional şi pe fluxul tehnologic de abatorizare a animalelor.
Cunoaşterea cadrului legal aplicabil domeniului abordat, a reglementărilor şi standardelor
tehnice în vigoare.
7.2 Obiectivele specifice
Însuşirea noțiunilor specifice conceptului de calitate si igiena aplicabile industriei alimentare.
Învățarea principalelor particularități ale tehnologiei cărnii si laptelui sau a conservelor.
Implementarea unor sisteme moderne de asigurare a calităţii alimentelor: sistemul calităţii,
practicile de bună fabricaţie (GMP), proceduri de lucru standard pentru igienizare, analiza
riscurilor şi ţinerea sub control a punctelor critice (HACCP).
Cunoaşterea şi dirijarea condiţiilor igienico- tehnologice prin controlul preoperaţional şi pe
fluxul tehnologic de obţinerea cărnii si produselor din carne, precum și a laptelui de consum
sau a produselor lactate
8. Conţinuturi

8.1 Curs – Semestrul 7
1. Scopul, importanţa şi conţinutul cursului. Ştiinţa alimentului:
definire, complexitate, structură, plan de studiu minim impus. Activităţile unui specialist
în domeniul ştiinţei alimentului
2. Conceptele de baza ale calității alimentelor. Sistemele de
calitate: noţiune şi caracteristici; Siguranța alimentului. Principiile HACCP.
3. Aplicarea HACCP. Identificarea şi analiza riscurilor,
proiectarea şi realizarea siguranţei alimentelor.
4. Bune Practici de fabricaţie (GMP ).Procedurile standard pentru
igienizare (preoperaţională şi operaţională);
5. Tehnologia abatorizării animalelor şi obţinerii carcaselor
pentru speciile: bovine, ovine, suine, păsări.
6. Unităţi de procesare primară; pregătirea animalelor pentru
tăiere
7. Aprecierea tehnică şi comercială a carcaselor la animalele
domestice
8. Examenul sanitar- veterinar înainte de tăiere
9. Examenul sanitar veterinar după tăiere: Metode şi etape;
puncte fixe de control în abator; examenul cărnii în cazuri speciale.
10. Marcarea şi certificarea cărnii proaspete; etichetare,
trasabilitate
11. Determinarea speciei, clasificarea şi tranşarea cărnii pe calităţi
caracteristici ale cărnii în funcţie de specie, sex şi vârstă
12. Determinarea speciei după criterii anatomice
Determinarea speciei după criterii fizico- chimice şi imunobiologice
13. Tehnologia fabricării preparatelor din carne.
Tehnologia fabricării salamurilor crude. Identificarea riscurilor şi punctelor critice de
control (CCP) asociate pe fluxul tehnologic de procesare.
14. Tehnologia fabricării conservelor din carne şi semiconservelor.
Identificarea riscurilor şi punctelor critice de control (CCP) asociate pe fluxul tehnologic
de procesare.

Metode de predare
Expunerea pe baza de
video- proiecție

Observaţii
2 ore curs

Cursul este interactivstudenții sunt angrenați
in discuții pe temele
abordate

2 ore curs
2 ore curs
2 ore curs

Suportul de curs este
pus la dispoziția
studenților atât in
format electronic cat si
pe format hârtiedisponibil la biblioteca
facultății

2 ore curs
2 ore curs
2 ore curs
2 ore curs
2 ore curs
2 ore curs
2 ore curs
2 ore curs
2 ore curs

2 ore curs

BIBLIOGRAFIE OBLIGATORIE/ MINIMALĂ:
1. L.Tudor, Nicoleta Ciocîrlie, C. Ceauşi – 2009 – “Tehnologii generale în industria alimentară”, Ed. Printech Bucureşti
2. M. Mihaiu- 2010- “Igiena, Calitatea si Tehnologia alimentelor”, Ed. Risoprint Cluj Napoca
3. M. Mihaiu-2011- "Controlul sănătății cărnii și subproduselor din carne", Ed. Risoprint Cluj Napoca
4. V. Stănescu si col- 2010- “Igiena, Inspecția si Siguranța alimentelor de origine animala”, vol. I, II, III, Ed. Risoprint Cluj Napoca
5. V. Stănescu - 2006 – Igiena şi controlul alimentelor- Practicum sanitar veterinar, Ediţia a II-a, Ed. Fundaţiei România de Mâine,
Bucureşti
6.. S. Apostu-2004 - "Managementul calității alimentelor" , Ed. Risoprint Cluj Napoca
BIBLIOGRAFIE FACULTATIVĂ:
1. C. Banu- 2000- „Biotehnologii în Industria alimentară”- Editura Tehnică Bucureşti
2. W.T.Hubbert –2001 – Food safety and quality assurance- Foods of animal origin, Blackwell Publishing Professional, Iowa University
Press
3. Traian Enache & col.– 2001- „Tratat complet de Medicină Legală Veterinară” , Ed. ALL, cap. IV- pag. 371- 677
8.2 Seminar/laborator- Semestrul 7
Metode de predare
Observaţii
1. Norme generale de protecţia muncii în laborator.
Expunere teoretica.
2 ore laborator
Prezentări de studii de
caz.
2. Abatorul: amplasare, utilare, funcţionare.
2 ore laborator
Vizite de lucru în unități
de producție
3. Recepţia animalelor, aprecierea şi stabilirea clasei de calitate
2 ore laborator
pentru animale destinate tăierii.
4. Studii de caz privind implementarea ghidului de bune practici
2 ore laborator
de lucru (GMP) şi a ghidului de bune practici de igienă (GHP) în unităţile de sacrificare
a animalelor furnizoare de carne.
5. Tehnologia sacrificării bovinelor. Identificarea punctelor
2 ore laborator
critice de control (CCP), proceduri de monitorizare a acestora.
6. Tehnologia sacrificării porcinelor şi ovinelor. Identificarea
2 ore laborator
punctelor critice de control (CCP), proceduri de monitorizare a acestora.
7. Tehnologia sacrificării păsărilor şi a iepurilor. Identificarea
2 ore laborator
punctelor critice de control (CCP), proceduri de monitorizare a acestora.
8. Tehnica de inspecţie şi control a capului la bovine, leziuni,
2 ore laborator
examene speciale, sancţiuni
9. Tehnica de inspecţie şi control a organelor din cavitatea
2 ore laborator
toracică la bovine, leziuni, sancţiuni
10. Tehnica de inspecţie şi control a organelor din cavitatea
2 ore laborator
toracică la bovine, leziuni, sancţiuni
11. Tehnica de inspecţie şi control a organelor din cavitatea
2 ore laborator
abdominală şi a organelor genito- urinare la bovine, leziuni, sancţiuni
12. Tehnica de inspecţie şi control a carcaselor de bovine,
2 ore laborator
examenul limfo- nodulilor musculari, leziuni, examene speciale, sancţiuni
13. Tehnologia de obţinere a preparatelor de carne. Tehnologia de
2 ore laborator
obţinere a conservelor. Identificarea punctelor critice de control (CCP), proceduri de
monitorizare a acestora. Clasificarea merceologică a cărnii obţinută în abator, pe specii
şi categorii de vârstă
14. Colocviu
2 ore laborator

BIBLIOGRAFIE OBLIGATORIE/ MINIMALĂ:
1. L.Tudor, Nicoleta Ciocîrlie, C. Ceauşi – 2009 – “Tehnologii generale în industria alimentară”, Ed. Printech Bucureşti
2. M. Mihaiu- 2010- “Igiena, Calitatea si Tehnologia alimentelor”, Ed. Risoprint Cluj Napoca
3. M. Mihaiu-2011- "Controlul sănătății cărnii și subproduselor din carne", Ed. Risoprint Cluj Napoca
4. V. Stanescu si col- 2010- “Igiena, Inspectia si Siguranța alimentelor de origine animala”, vol. I, II, III, Ed. Risoprint Cluj Napoca
5. Stănescu - 2006 – Igiena şi controlul alimentelor- Practicum sanitar veterinar, Ediţia a II-a, Ed. Fundaţiei România de Mâine, Bucureşti
6.S. Apostu-2004 - "Managementul calității alimentelor" , Ed. Risoprint Cluj Napoca
BIBLIOGRAFIE FACULTATIVĂ:
1. C. Banu- 2000- „Biotehnologii în Industria alimentară”- Editura Tehnică Bucureşti
2. W.T.Hubbert –2001 – Food safety and quality assurance- Foods of animal origin, Blackwell Publishing Professional, Iowa University
Press
3. Traian Enache & col.– 2001- „Tratat complet de Medicină Legală Veterinară” , Ed. ALL, cap. IV- pag. 371- 677

8.2. Curs – Semestrul 8
1.Tehnologia laptelui şi a produselor lactate : principalele specii şi rase de animale care
furnizează materia primă pentru procesarea laptelui
2.Principii, concepte şi metode de analiza de risc pe întregul parcurs al filierei laptelui,
pe circuitul „de la fermă la masă”: ghidul de bune practici de lucru (GMP), ghidul de
bune practici igienice, (GHP), analiza riscurilor în punctele critice de control (HACCP)
în industria laptelui.
3.Mulgerea, tratarea primară, organizarea zonei de colectare şi transportul laptelui.
Identificarea riscurilor şi PCC asociate pe fluxul tehnologic de obţinere a laptelui
materie primă.
4.Laptele crud integral: caracteristici, recepţie cantitativă şi calitativă; păstrare, livrare,
transport
5.Construcţii şi amenajări folosite în prelucrarea laptelui: tipuri de unităţi şi
echipamente de industrie a laptelui;
6.Laptele de consum: lapte crud integral, lapte de consum tratat termic (pasteurizat,
sterilizat)
7.Procedee de conservare aplicate în industria laptelui (frig, uscare).
8.Tehnologia laptelui de consum şi a produselor lactate acide dietetice. Identificarea
riscurilor şi PCC asociate pe fluxul tehnologic de obţinere a laptelui materie primă şi
produselor lactate acide.
9. Tehnologia obţinerii smântânii, untului şi a margarinei. Identificarea riscurilor şi
PCC asociate pe fluxul tehnologic de obţinere a laptelui materie primă.
10.Tehnologia fabricării îngheţatei şi a produselor lactate concentrate. Identificarea
riscurilor şi PCC asociate pe fluxul tehnologic de obţinere a îngheţatei
11.Tehnologia fabricării brânzeturilor. Identificarea riscurilor şi PCC asociate pe
fluxul tehnologic de obţinere a brânzeturilor
12.Brânzeturile: dotarea atelierelor/ fabricilor de brânză
13.Oul ca produs alimentar – structură şi compoziţie - conservarea ouălor. Tehnologia
şi controlul calităţii produselor din ouă. Identificarea riscurilor şi PCC asociate pe
fluxul tehnologic de obţinere
14.Obţinerea şi procesarea mierii şi a altor produse apicole.

Metode de predare
Expunerea pe baza de
video- proiecție

Observaţii
2 ore curs
2 ore curs

Cursul este interactivstudenții sunt angrenați
in discuții pe temele
abordate

Suportul de curs este
pus la dispoziția
studenților atât in format
electronic cat si pe
format hârtie- disponibil
la biblioteca facultății

2 ore curs

2 ore curs
2 ore curs
2 ore curs
2 ore curs
2 ore curs

2 ore curs
2 ore curs
2 ore curs
2 ore curs
2 ore curs

2 ore curs

BIBLIOGRAFIE OBLIGATORIE/ MINIMALĂ:
1.L.Tudor, Nicoleta Ciocîrlie, C. Ceauşi – 2009 – “Tehnologii generale în industria alimentară”, Ed. Printech Bucureşti
2.M. Mihaiu- 2010- “Igiena, Calitatea si Tehnologia alimentelor”, Ed. Risoprint Cluj Napoca
3.V. Stănescu si col- 2010- “Igiena, Inspecția si Siguranța alimentelor de origine animala”, vol. I, II, III, Ed. Risoprint Cluj Napoca
4. Gh. Georgescu- coordonator- 2000- „Laptele şi produsele lactate”- Ed. CERES Bucureşti
5. C.Stoian, C.Scorţescu, G. Chintescu- 1970- Tehnologia laptelui şi a produselor lactate, Ed. Tehnică
6. V. Stănescu - 2006 – Igiena şi controlul alimentelor- Practicum sanitar veterinar, Ediţia a II-a, Ed. Fundaţiei România de Mâine,
Bucureşti
7. S. Apostu-2004 - "Managementul calității alimentelor" , Ed. Risoprint Cluj Napoca
BIBLIOGRAFIE FACULTATIVĂ:
1. C. Banu- 2000- „Biotehnologii în Industria alimentară”- Editura Tehnică Bucureşti
2. W.T.Hubbert –2001 – Food safety and quality assurance- Foods of animal origin, Blackwell Publishing Professional, Iowa University
Press
3. Traian Enache & col.– 2001- „Tratat complet de Medicină Legală Veterinară” , Ed. ALL, cap. IV- pag. 371- 677
8.2 Seminar/laborator- Semestrul 8
1.Igiena şi controlul sanitar veterinar în unităţile de producţie, prelucrare, desfacere şi
consum a laptelui şi produselor lactate.
2.Lapte crud integral: etape tehnologice de obţinere; tratarea primară şi păstrarea
laptelui crud integral; colectarea laptelui crud integral; procesarea laptelui la nivel de
fermă . Aprecierea integrităţii laptelui destinat procesării.
3.Tehnica spălării şi dezinfecţiei spaţiilor şi echipamentelor folosite în unităţile de
producere şi prelucrare a laptelui
4.Tehnologia obţinerii laptelui de consum – aplicaţii în unităţi industriale. Identificarea
punctelor critice de control (CCP), proceduri de monitorizare a acestora.
5.Tehnologia produselor lactate acide. Identificarea punctelor critice de control (CCP),
proceduri de monitorizare a acestora.
6.Tehnologia de obţinere a smântânii. Identificarea punctelor critice de control (CCP),
proceduri de monitorizare a acestora.
7.Aprecierea calităţii produselor lactate acide şi smântânii.
8.Tehnologia şi aprecierea calităţii brânzeturilor şi îngheţatei – aplicaţii în unităţi de
producţie. Identificarea punctelor critice de control (CCP), proceduri de monitorizare a
acestora.
9.Principii tehnologice de fabricare şi valorificare a brânzeturilor: pregătirea laptelui,
maturarea şi coagularea laptelui, scurgerea, afinajul, ambalarea şi etichetarea
brânzeturilor.
10.Apele reziduale şi tratarea lor în industria laptelui
11.Tehnologia şi aprecierea calității ouălor şi produselor din ouă. Identificarea
punctelor critice de control (CCP), proceduri de monitorizare a acestora.
12Tehnologia şi aprecierea calităţii mierii şi produselor apicole.
13. Igiena şi controlul sanitar veterinar în unităţile de producţie, prelucrare, desfacere
şi consum a laptelui şi produselor lactate.
14. Evaluarea cunoştinţelor practice

Metode de predare
Expunere teoretica.
Prezentări de studii de
caz.
Vizite de lucru în
unități de producție

Observaţii
2 ore laborator
2 ore laborator

2 ore laborator
2 ore laborator
2 ore laborator
2 ore laborator
2 ore laborator
2 ore laborator

2 ore laborator

2 ore laborator
2 ore laborator
2 ore laborator
2 ore laborator
2 ore laborator

BIBLIOGRAFIE OBLIGATORIE/ MINIMALĂ:
1.L.Tudor, Nicoleta Ciocîrlie, C. Ceauşi – 2009 – “Tehnologii generale în industria alimentară”, Ed. Printech Bucureşti
2.M. Mihaiu- 2010- “Igiena, Calitatea si Tehnologia alimentelor”, Ed. Risoprint Cluj Napoca
3.V. Stanescu si col- 2010- “Igiena, Inspecția si Siguranța alimentelor de origine animala”, vol. I, II, III, Ed. Risoprint Cluj Napoca
4. Gh. Georgescu- coordonator- 2000- „Laptele şi produsele lactate”- Ed. CERES Bucureşti
5. C.Stoian, C.Scorţescu, G. Chintescu- 1970- Tehnologia laptelui şi a produselor lactate, Ed. Tehnică
6. V. Stănescu - 2006 – Igiena şi controlul alimentelor- Practicum sanitar veterinar, Ediţia a II-a, Ed. Fundaţiei România de Mâine,
Bucureşti
7. S. Apostu-2004 - "Managementul calității alimentelor" , Ed. Risoprint Cluj Napoca
BIBLIOGRAFIE FACULTATIVĂ:
1. C. Banu- 2000- „Biotehnologii în Industria alimentară”- Editura Tehnică Bucureşti
2. W.T.Hubbert –2001 – Food safety and quality assurance- Foods of animal origin, Blackwell Publishing Professional, Iowa University
Press
3. Traian Enache & col.– 2001- „Tratat complet de Medicină Legală Veterinară” , Ed. ALL, cap. IV- pag. 371- 677
9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice, asociaţiilor profesionale şi
angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului

Discutarea conținutului disciplinei cu colegi titulari ai aceleiași discipline de predare din cadrul celorlalte facultăți de profil din
tara

Discutarea tematicii de laborator cu specialiști ai Laboratoarelor autorizate de controlul alimentelor (Institutul de Igiena si
Sănătate Publica Veterinara)

10. Evaluare
Tip activitate
10.4 Curs

10.1 Criterii de evaluare

10.2 Metode de evaluare

Nota la examenul semestrial

Proba scrisa de examen

10.3 Pondere din nota
finală
70%

10.5. Laborator
Colocviu
Promovarea probei practice
30%
10.6 Standard minim de performanţă

Pentru promovarea examenului (nota 5): promovarea probei practice (criteriu obligatoriu), cumularea a minim 5 puncte pentru
examenul scris

Cunoașterea si principiilor calității, codurilor de bune practici (GMP), principii HACCP si PCC, proceduri de lucru standard pentru
igienizare aplicabile tehnologiilor alimentare studiate

Capacitatea de identificare a riscurilor şi ţinerea sub control a punctelor critice (HACCP) aplicabile modelelor studiate.
Semnătura titularului de curs,
Lector univ. Dr.Belous Mădălina

Semnătura titularului de seminar,
Lector univ. Dr. Belous Mădălina

FIŞA DISCIPLINEI
26. Date despre program
1.1.Instituţia de învăţământ superior
1.2.Facultatea
1.3.Departamentul
1.4.Domeniul de studii
1.5.Ciclul de studii
1.6.Programul de studii/Calificarea
2.Date despre disciplină
2.1.Denumirea disciplinei
2.2. Codul disciplinei
2.3. Titularul activităţilor de curs
2.4.Titularul activităţilor de seminar
2.5. Anul de studiu

Universitatea Spiru Haret Bucuresti
Medicina veterinara
Medicina veterinara
Medicina veterinara
Licenta
Medicina veterinara/medic veterinar

VI

Terapeutica veterinara
MV/5/10/37
Conf.univ.dr Andronie Viorel
2.6.Semestrul
12

2.7. Tipul de evaluare

3.Timpul total estimat (ore pe semestru al activităţilor didactice)
3.1 Număr de ore pe săptămână
2
din care: 3.2 curs
3.4 Total ore din planul de învăţământ
28
din care: 3.5 curs
Distribuţia fondului de timp
Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren
Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri
Tutoriat

Cv

2
28

2.8.Regimul disciplinei

3.3 seminar/laborator
3.6 seminar/laborator

Ob

0
0
ore
14
2
..
4

Examinări
Alte activităţi
3.7 Total ore studiu individual
3.9 Total ore pe semestru
3.10 Număr de credite

2
22
50
2

4. Precondiţii (acolo unde este cazul)
4.1 de curriculum
Farmacologie, patologie medicala
4.2 de competenţe

5. Condiţii ( acolo unde este cazul)
5.1. de desfăşurare a cursului

5.2. de desfăşurare a
seminarului/laboratorului


Sala de curs 50 de locuri

Ecran de proiectie

Computer şi videoproiector
Nu este cazul

Competenţe
transversale

Competenţe
profesionale

6. Competenţele specifice acumulate
Cognitive
Cunoaşterea şi înţelegerea modalităţilor de tratament şi profilaxie în diferite
afecţiuni acute şi cronice
Cunoaşterea şi înţelegerea căilor de administrare şi dozelor terapeutice
Abilităţi
Aplicarea metodelor adecvate în vederea stabilirii protocolului terapeutic în
afecţiunile emergente
Elaborarea şi redactarea prescriptiei medicale si farmacovigilenta
Aplicarea metodelor adecvate de evaluare şi monitorizare a eficienţei terapeutice
Competenţe de rol:
Capacitatea de efectuare responsabilă a terapiilor specifice
Capacitatea de lucru în echipă
Competenţe de dezvoltare personală şi profesională:
Necesitatea formării continu

7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate)
7.1 Obiectivul general al disciplinei
1.Managementul medicamentelor utilizate in practica clinica in diferite afectiuni la animale.Selectia acestora,
calea de administrare, monitorizarea terapiei.
2.Atentionarea proprietarilor asupra beneficiilor, riscurilor si costurilor terapiei instituite.
3.Aspectele clinice, farmacocinetice si toxicocinetice in urma terapiei.
4.Obligatiile etice, legale si profesionale in cazul vanzarii, distributiei si prescriptiei medicale.
7.2 Obiectivele specifice
1.Studentul trebuie sa cunoasca consideratiile necesare pentru selectia, managementul si responsabilitatea,
etica terapiei cu medicamente veterinare.
2.Studentul trebuie sa detina cunostinte despre farmacocinetica, pentru a intelege regimul dosajului, reziduurile
ce pot sa apara in produsele de origine animale.
3.Studentul trebuie sa cunoasca conditiile legale si profesionale pentru vanzarea si distributia medicamentelor
veterinare, sa scrie prescriptia medicala, sa raporteze reactiile adverse,etc.
4.Studentul trebuie sa aibe cunostinte teoretice si practice de baza pentru utilizarea rationala a
antiinfectioaselor, analgeticelor si antiinflamtoriilor in practica veterinara.
5.Studentul trebuie sa aiba cunostinte teoretice si practice pentru investigarea si managementul intoxicatiilor
medicamentoase.
8. Conţinuturi
8.1 Curs
TRATAMENTUL SI PROFILAXIA INSUFICIENTEI RENALE ACUTE
(IRA)

Metode de predare
cu ajutorul mijloacelor multimedia
(computer şi videoproiector

Observaţii
2 ore

TRATAMENTUL ŞI PROFILAXIA INSUFICIENŢEI RENALE
CRONICE(IRC)

cu ajutorul mijloacelor multimedia
(computer şi videoproiector

2 ore

TRATAMENTUL ŞI PROFILAXIA BOLII TRACTULUI URINAR
INFERIOR

cu ajutorul mijloacelor multimedia
(computer şi videoproiector

1 ora

RESURCITAREA CARDIOPULMONARA

cu ajutorul mijloacelor multimedia
(computer şi videoproiector
cu ajutorul mijloacelor multimedia
(computer şi videoproiector
cu ajutorul mijloacelor multimedia
(computer şi videoproiector
cu ajutorul mijloacelor multimedia
(computer şi videoproiector
cu ajutorul mijloacelor multimedia
(computer şi videoproiector
cu ajutorul mijloacelor multimedia
(computer şi videoproiector
cu ajutorul mijloacelor multimedia
(computer şi videoproiector
cu ajutorul mijloacelor multimedia
(computer şi videoproiector

1 ora

TERAPIA TROMBOEMBOLISMULUI ARTERIAL,
CARDIOMIOPATILOR
TERAPIA EDEMULUI PULMONAR, ASPIRATIEI PULMONARE,
TROMBOEMBOLISMULUI PULMONAR
TERAPIA SINDROMULUI DISTRES RESPIRATOR SI A ASTMULUI
TERAPIA TRAUMATISMULUI ACUT
TERAPIA IN CAZ ELECTROCUTARE, SOC TERMIC
TERAPIA DURERII, TERAPIA BOLILOR HEPATICE
TERAPIA PANCREATITETILOR

1 ora
2 ore
2 ore
2 ore
1 ora
1 ora
1 ora

TERAPIA AFECTIUNILOR PRESTOMACALE
TERAPIA DESHIDRATARII, TRANSFUZII, ANEMII
TERAPIA ENTEROPATIILOR

cu ajutorul mijloacelor multimedia
(computer şi videoproiector
cu ajutorul mijloacelor multimedia
(computer şi videoproiector
cu ajutorul mijloacelor multimedia
(computer şi videoproiector

1 ora
2 ore
1 ora

Bibliografie obligatorie
1.
2.
3.
4.

Bârză H., Cîlmau Fl. (1999) – Patologie medicală - veterinară,Ed. Fundaţiei “ România de Mâine”, Bucureşti.
Ghergariu S.(1994,) - Bazele patologiei medicale a animalelor. Volumul I, Ed. All, Bucureşti.
Mihai D., Andronie V. (2000) - Medicina internă a animalelor,pag.1-261, Vol.I, Ed. Geea, Bucureşti.
Mihai D., Andronie V. (2000) - Medicina internă a animalelor,pag.265-408, Vol.I, Ed. Geea, Bucureşti.

Bibliografie facultativă
1.
Adameşteanu I. s.a. (1980) - Diagnostic morfoclinic veterinar, pe specii şi sindroame. Ed. Ceres, Bucureşti.
2.
Aiello E. Susan, Mays.... s.a. – The Merck Vet Manual, Eight Edition, Merck & Co, Inc., Whitehouse Station, N.Y, U.S.A.
3.
Constantin N., Cotruţ M., Şonea A.(1998) – Fiziologia animalelor domestice. Vol. I şi II. Ed. Coral Sanivet, Bucureşti.
4.
Pârvu Ghe. (2000) - Boli nutriţional metabolice. Editura Fundaţiei „România de Mâine.
5.
Popa V.V.(1998) -Semiologie Medicală veterinară. Ed ALL, Bucureşti.
6.
Popa V.V.,Vlăgioiu C.(18996) -Metodologia examinării medicale la animale. Ed.Ceres, Bucureşti.
7.
Stătescu C.(1997) -Farmacoterapie. Ed. Fundaţiei „România de Mâine” Bucureşti.
8.2 Seminar/laborator
Bibliografie

Metode de predare

Observaţii

9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice, asociaţiilor profesionale şi angajatori
reprezentativi din domeniul aferent programului
Aplicarea si promovarea responsabiliatii utilizarii produseleor medicinale pentru tratatemntul animalelor in corelatie cu siguranta lantului alimentar, a
mediului, a altor animale si a omului.
10. Evaluare
Tip activitate

10.1 Criterii de evaluare
..........................
......................
-

10.4 Curs
10.5 Seminar/laborator

10.2 Metode de evaluare
Cv

10.3 Pondere din nota finală
100%
-

-

10.6 Standard minim de performanţă

Nota minima de promovare:5

Stabilirea protocolului terapeutic pentru principalele sindroame
Semnătura titularului de curs,
Conf.univ.dr.Viorel Andronie

FIŞA DISCIPLINEI
27. Date despre program
1.1.Instituţia de învăţământ superior
1.2.Facultatea
1.3.Departamentul
1.4.Domeniul de studii
1.5.Ciclul de studii
1.6.Programul de studii/Calificarea
2.Date despre disciplină
2.1.Denumirea disciplinei
2.2. Codul disciplinei
2.3. Titularul activităţilor de curs
2.4.Titularul activităţilor de seminar
2.5. Anul de studiu

UNIVERSITATEA SPIRU HARET
MEDICINĂ VETERINARĂ
MEDICINĂ VETERINARĂ
MEDICINĂ VETERINARĂ
I (Studii universitare de licență)
MEDICINĂ VETERINARĂ

V

FARMACIE
Mv/5/10/38
SEF LUCR. DR. ADRIANA AMFIM
SEF LUCR. DR. ADRIANA AMFIM
2.6.Semestrul
10
2.7.Tipul de evaluare

3.Timpul total estimat (ore pe semestru al activităţilor didactice)
3.1 Număr de ore pe săptămână
3
din care: 3.2 curs
3.4 Total ore din planul de învăţământ
42
din care: 3.5 curs
Distribuţia fondului de timp
Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren
Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri
Tutoriat
Examinări
Alte activităţi. Examinare pe parcursul semestrului (colocvii/referate)
3.7 Total ore studiu individual
8
3.9 Total ore pe semestru
50
3.10 Număr de credite
2

E scris

2
28

2.8.Regimul disciplinei

3.3 seminar/laborator
3.6 seminar/laborator

Ob

1
14
Ore
2
2
1
1
1
1

4. Precondiţii (acolo unde este cazul)
4.1 de curriculum
4.2 de competenţe




5. Condiţii ( acolo unde este cazul)
5.1. de desfăşurare a cursului
5.2. de desfăşurare a
seminarului/laboratorului

Cunoașterea noțiunilor de bază cu care se operează în farmacologie





Prelegerile se desfăşoară în săli prevăzute cu aparatură necesară predării computerizare (power -point) cu
echipament de predare multimedia (video-proiector/laptop)
Lucrările practice se desfășoară în laboratoare dotate cu sticlărie și aparatura necesară efectuării tehnicilor
farmaceutice.
PC
Tablă/marker

Competenţe
profesionale

Cognitive


Abilităţi





Competenţe
transversale

6. Competenţele specifice acumulate

Competenţe de rol:

Executarea responsabilă a sarcinilor profesionale privind marketing-ul farmeceutic, prin activitatea de echipă
Competenţe de dezvoltare personală şi profesională:

Conşientizarea formării continue

Cunoaşterea şi înţelegerea modului de acţiune al medicamentelor, alopatice şi homeopatice
Cunoaşterea şi înţelegerea informaţiilor privind asocierile, incompatibilităţile, reacţiile secundare şi adverse ale medicamentelor
Aplicarea tehnicilor terapeutice
Aplicarea metodelor adecvate de depozitare a medicamentelor
Utilizarea metodelor adecvate în stabilirea valabilităţii produselor medicamentoase
Utilizarea metodelor de calcul farmaceutic

7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate)
7.1 Obiectivul general al disciplinei

Cursul asigură însusirea regulilor de bunã practicã farmaceuticã veterinară și oferã cunoaşterea
problemelor esenţiale de marketing farmaceutic veterinar
7.2 Obiectivele specifice

8. Conţinuturi
8.1 Curs
Legislatia actualã privind organizarea serviciilor sanitare vetrinare si
farmaceutice
Definiţia si clasificarea produselor de uz veterinar
Cercetarea viitorului medicament de uz veterinar

Formele medicamentoase şi preparate galenice
Forme medicamentoase solide
Forme medicamentoase moi
Forme medicamentoase lichide
Preparate galenice
Clasificarea medicamentelor
Tehnica farmaceuticã

Farmacopeea
Titlul monografiilor
Sinonime
Formule chimice
Concentraţie
Temperatura
Presiune
Solventii
Mãsuri aproximative
Conservarea
Continutul monografiilor
Conservarea şi condiţionarea medicamentelor
Generalitãţi
Cauzele instabilitãţii medicamentelor
Factorii de stabilitate a medicamentelor
Mijloace de conservare a medicamentelor
Condiţionarea medicamentelor
Incompatibilitãţi si antidotism
Incompatibitãţi fizice
Incompatibitãţi chimice







Definiţia si clasificarea produselor de uz veterinară
Tehnica farmaceuticã
Conservarea şi condiţionarea medicamentelor
Însuşirea tehnicilor farmaceutice
Cunoaşterea şi însuşirea elementelor de marketing farmaceutic

Metode de predare
Prelegerile sunt axate pe utilizarea
de suport power-point.
Suportul de curs este recomandat
studenţilor în format print și sub
forma Notelor de curs puse la
dispoziția acestora la biblioteca
facultății
Prelegere, dezbatere.
Power point

Observaţii
4 ore

Idem

6 ore

Idem

2 ore

Idem

4 ore

Idem

4 ore

6 ore

Incompatibitãţi farmacodinamice
Antidotismul
Elemente de marketing farmaceutic
Firmele şi activitaţile lor
Conducerea firmelor prestatoare de servicii
Cuantificarea cererii pe piaţa
Analiza concurenţei
Strategiile de marketing şi ciclul de viaţă a consumatorilor
Pieţele, segementele de piaţã şi nişele de piaţã
Canalele de distribuţie
Programele si strategiile de pret
Managementul sistemelor de desfacere cu amănuntul
Controlul profitabilitãţii
Realizarea programelor de publicitate eficientã
Reguli de bunã practicã farmaceuticã
Reguli de bunã practicã de fabricaţie industrialã
Reguli de bunã practicã în unitãţile de depozitare şi comercializare a
produselor farmaceutice veterinare şi a altor produse de uz veterinar
Bibliografie




2 ore

Statescu Constantin - Farmacie veterinară, Ed. Fundatiei "România de Mâine", Bucuresti, 2008
Maria Crivineanu, S. Statescu, V. Crivineanu - Farmacologie, Farmacovigilenta in medicina vetrinara,Ed. Fundatiei "Romania de
Maine",Bucuresti, 1999
Amfim Adriana – Note de curs -2015/2016!

8.2 Seminar/laborator
Cunoaşterea tehnicilor farmaceutice în cadrul laboratorului facultãţii
Cunoaşterea şi aprecierea conservãrii şi condiţionãrii
medicamentelor existente în laboratorul şi clinica facultãţii
Demonstrarea incompatibilitãţilor farmaceutice fizice, chimice si
farmacodinamice
Mãsurarea şi cântãrirea substanţelor medicamentoase
Mãsurarea lichidelor
Cântãrirea medicamentelor
Exersarea şi stãpânirea cunoştinţelor de calcul farmaceutic
Ordonanţa medicalã
Parţile componente ale reţetei
Reţeta cu timbru sec
Bibliografie




Idem
Cunoaşterea elementelor de
marketing farmaceutic veterinar

Metode de predare
Demonstratia, explicatia si executia
Execuția, observația și demonstrația

Observaţii
2 ore
2 ore

Explicaţia, execuţia și demonstrația.

2 ore

Utilizarea calcului de farmaceutic
prin aplicații practice
Exersarea şi redactarea cu claritate
a reţetelor.

4 ore
4 ore

Amfim Adriana – Note de Curs! – 2015/2016
C. Stătescu, C. Mihăilescu - Introducere in homeopatia veterinară, Ed. Ceres, Bucuresti 1989
Ileana Cornelia Păunescu - Noţiuni de tehnologie farmaceutică, farmacie veterinară, legislagie şi marketing farmaceutic, Ed. Printech,
Bucuresti 2006

9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice, asociaţiilor profesionale şi angajatori
reprezentativi din domeniul aferent programului

Discutarea conţinutului disciplinei cu reprezentanţi ai mediului de afaceri economic: fabrici de medicamente, proprietari de ferme și cabinete
medicale veterinare, medici veterinari farmaciști
10. Evaluare
10.4 Curs

Tip activitate

10.1 Criterii de evaluare
Verificarea finală

Examen scris

10.2 Metode de evaluare

10.5 Seminar/laborator

Colocviu

Promovarea colocviului de lucrări practice

10.3 Pondere din nota finală
70 %

10.6 Standard minim de performanţă


Pentru promovarea examenului (nota 5): promovarea probei practice (criteriu obligatoriu), acumularea la examenul scris a minim 5 puncte.

Semnătura titularului de curs,

Semnătura titularului de seminar,

Șef lucr. dr. Adriana Amfim

Șef lucr. dr. Adriana Amfim

FIŞA DISCIPLINEI
28. Date despre program
1.1.Instituţia de învăţământ superior
1.2.Facultatea
1.3.Departamentul
1.4.Domeniul de studii

UNIVERSITATEA SPIRU HARET
MEDICINĂ VETERINARĂ
MEDICINĂ VETERINARĂ
MEDICINĂ VETERINARĂ

30%

1.5.Ciclul de studii
1.6.Programul de studii/Calificarea

I (STUDII UNIVERSITARE DE LICENȚĂ)
MEDICINĂ VETERINARĂ

2.Date despre disciplină
2.1.Denumirea disciplinei
2.2. Codul disciplinei
2.3. Titularul activităţilor de curs
2.4.Titularul activităţilor de seminar
2.5. Anul de studiu

Medicină veterinară și sănătate publică
MV/5/9/39
Conf.univ.dr. Nicolae Ştefan
2.6.Semestrul
9 2.7. Tipul de evaluare

V

3.Timpul total estimat (ore pe semestru al activităţilor didactice)
3.1 Număr de ore pe săptămână
4
din care: 3.2 curs
3.4 Total ore din planul de învăţământ
56
din care: 3.5 curs
Distribuţia fondului de timp
Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren
Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri
Tutoriat
Examinări
Alte activităţi
3.7 Total ore studiu individual
69
3.9 Total ore pe semestru
125
3.10 Număr de credite
5
4. Precondiţii (acolo unde este cazul)
4.1 de curriculum
4.2 de competenţe
5. Condiţii ( acolo unde este cazul)
5.1. de desfăşurare a cursului

5.2. de desfăşurare a
seminarului/laboratorului




Cv

2
28

2.8.Regimul disciplinei

3.3 seminar/laborator
3.6 seminar/laborator

Op

2
28
ore
23
23
21
2

-






Sala de curs 50 de locuri
Ecran de proiecţie
Prelegerile se desfăşoară în săli prevăzute cu aparatură necesară predării computerizare (power -point) cu
echipament de predare multimedia (video-proiector/laptop)
-

Competenţe
transversale

Competenţe
profesionale

6. Competenţele specifice acumulate
Cognitive

Însuşirea metodologiilor epidemiologice în arealul de competenţă

Cunoaşterea procedurilor corecte pentru diagnosticarea bolilor declarabile, carantinabile şi zoonozelor
Abilităţi

Aplicarea principiilor de a asigura securitatea alimentară din punct de vedere al zoonozelor

Aplicarea măsurilor de combatere a zoonozelor
Competenţe de rol:

Înţelegerea rolului stabilirii diagnosticului în contextul patologiei de individ, a patologiei de grup şi a activităţii de cercetare

Înţelegerea necesităţii corelării diagnosticului cu alte metode de investigaţie, pentru ca diagnosticul să fie rezultanta muncii în echipă
Competenţe de dezvoltare personală şi profesională:

Conştientizarea nevoii de formare continuă; utilizarea eficientă a resurselor şi tehnicilor de învăţare pentru dezvoltarea personală şi profesională.

Capacitatea de însuşire a noilor cunoştinţe şi terminologiei în domeniu etc
7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate)
7.1 Obiectivul general al disciplinei

Obiectivul cursului de zoonoze îl reprezintă însuşirea de
către studenţi a cunoştinţelor necesare despre: rolul bacteriilor, virusurilor, fungilor microscopici, prionilor şi
paraziţilor (protozoare, helminţi, artropode), patogeni pentru om şi animale; mecanismele protecţiei şi ale
imunităţii umorale şi celulare în aceste îmbolnăviri; epidemiologia bolilor transmisibile de la animale la om şi de
la om la animale; posibilităţile şi mijloacele de prevenire şi combatere a zoonozelor la animale şi om. Stabilirea
şi întărirea rolului actualilor studenţi, viitorilor medici veterinari în prevenirea îmbolnăvirii oamenilor (inclusiv a
propriilor persoane) cu agenţi etiologici ai zoonozelor.
7.2 Obiectivele specifice
1.
Aprofundarea cunoştinţelor privind rolul bacteriilor,
virusurilor, fungilor microscopici, prionilor şi paraziţilor (protozoare, helminţi, artropode), patogeni pentru om şi
animale;
2.

Cunoaşterea mecanismelor de protecţie naturală şi ale imunităţii umorale şi celulare în aceste

îmbolnăviri;
3.
4.
5.

Cunoaşterea epidemiologiei bolilor transmisibile de la animale la om şi de la om la animale;
Cunoaşterea posibilităţilor şi mijloacelor de prevenire şi combatere a zoonozelor la animale şi om,
Stabilirea şi întărirea rolului actualilor studenţi, viitorilor medici veterinari în prevenirea îmbolnăvirii

oamenilor (inclusiv a propriilor persoane) cu agenţi etiologici ai zoonozelor.

8. Conţinuturi
8.1 Curs

Noţiuni introductive; conceptul de zoonoză, obiectul de
studiu, istoricul studierii zoonozelor, clasificarea, metodologia de studiu
şi de diagnostic a zoonozelor;
Omul şi animalele în circuitul natural al microorganismelor patogene
(bacterii, virusuri, prioni, fungi) şi al paraziţilor agenţi etiologici ai
zoonozelor;
 Zoonozele: boli, infecţii, infestaţii;
Transmisibilitatea zoonozelor;
Frecvenţa, gravitatea şi importanţa fiecărei zoonoze: zoonoze
majore, zoonoze minore şi zoonoze excepţionale;
Etiologia şi clasificarea etiologică a zoonozelor;
Simptomatologia şi clasificarea zoonozelor în funcţie de tabloul
clinic;
 Epidemiologia zoonozelor;
- epidemiologia analitică: surse de infecţie, mod de transmitere (direct
şi indirect);
- epidemiologia sintetică: circumstanţele contaminării omului (zoonoze
consecutiv unor accidente, zoonoze întâmplătoare, zoonoze familiale)
ciclul evolutiv al agentului cauzal (zoonoze directe, zoonoze ciclice,
metazoonoze şi saprazoonoze), apariţia şi evoluţia zoonozelor la cjm
(limitată, extinsă, reversă, interumană).

Zoonoze bacteriene:
Cunoaşterea apariţiei şi evoluţiei principalelor zoonoze bacteriene
(tuberculoza, bruceloza, pasteureloza, tularemia, salmoneloza, feţxa
cărbunoasă, rujetul, listerioza, leptospiroza) la om şi animale;
modalităţile de transmitere şi de prevenire a îmbolnăvirilor cu fiecare
din agenţii etiologici respectivi;
 Ciclurile evolutive ale agenţilor etiologici, legăturile şi intersecţiile
acestora cu omul, animalele şi mediul, căi de pătrundere, patogenitate,
posibilităţi de profilaxie generală şi specifică, orientări în combatere,
rezultate; şi perspective.
 Tuberculoza: evoluţie, modalităţi de transmitere şi de prevenire;
 Bruceloza: evoluţie, modalităţi de transmitere şi de prevenire;
 Salmonelozele: evoluţie, modalităţi de transmitere şi de prevenire;
 Febra cărbunoasă (antraxul): evoluţie, modalităţi de transmitere şi
de prevenire;
 Rujetul: evoluţie, modalităţi de transmitere şi prevenire;
 Listerioza: evoluţie, modalităţi de transmitere şi prevenire;
 Leptospiroza: evoluţie, modalităţi de transmitere şi prevenire;
 Tularemia: evoluţie, modalităţi de transmitere şi de prevenire;
 Morva: evoluţie, modalităţi de trransmitere şi de prevenire;
 Necrobaciloza: evoluţie, modalităţi de transmitere şi de prevenire;
 Pasteureloza: evoluţie, modalităţi de transmitere şi de prevenire;
 Alte zoonoze bacteriene: evoluţie, modalităţi de transmitere
prevenire;
 Zoonozele bacteriene ca relaţii epidemiologice cu diferite specii
animale domestice şi sălbatice;
 Clinica, epidemiologia şi diagnosticul zoonozelor de natură
bacteriană la om şi animale.
Zoonoze produse de ricketsii, chlamidii, fungi microscopici:
Febra Q la animale sălbatice, la animale domestice şi la om;
 Tifosul murin; epidemiologie;
 Ornitoză-psitacoză; clinică, epidemiologie.
Zoonoze de natură virotica:
 Cunoaşterea principalelor zoonoze de natură virotica, a modului de
apariţie, evoluţie, prevenire şi combatere:
 Turbarea;
 Zoonoze produse de poxvirusuri;
 Zoonoze produse de arbovirusuri;
 Zoonoze produse de myxovirusuri şi paramyxovirusuri;
 Alte zoonoze de natură virotica (herpesviroze, arenaviroze,
picornaviroze, infecţii cu retrovirusuri, infecţii cu rotavirusuri,
coronavirusuri, boala de Marburg, boala cu virusul Ebola ş.a.)
Zoonoze produse de prioni:
Relaţiile epidemiologice ale zoonozelor prionice cu diferite animale
domestice şi/sau sălbatice sau grupe de animale;
 Diagnosticul zoonozelor de natură prionică.
Zoonoze produse de protozoare:
Babesioza, Leishmanioza, Sarcocystoza, Toxoplasmoza,
Tripanosomoza: ciclul biologic, vectori, căi de transmitere, clinică şi
diagnostic de laborator.
Zoonoze produse de helminţi:
Principalele trematodozoonoze: fascioloza, dicrocelioza, epidemiolc
clinică, diagnostic de laborator;
Principalele zoonoze produse de cestode: cenuroza,
diphyllobothrioza, dipylidioza, hydatidoza, teniaza şi cysticercoza,
cicluri biolo epidemiologie, clinică şi diagnostic de laborator;

Metode de predare
Expunere cu ajutorul mijloacelor
multimedia (computer şi
videoproiector)

Idem

Idem

Idem

Idem

Idem

Idem

Idem

Idem

Idem

Idem

Observaţii

Principalele acanthocephalozoonoze şi nematodozoonoze:
trichineloza, anizakidoza, ankylostomoza, ascaridoza, capilarioza
(hepatică, intestini lă şi pulmonară), filarioza, larva migrans cutanată,
larva migrans visceralis, strongyloidoze, trichostrongyloze,
epidemiologie, clinică, diagnostic de laborator;
Posibilităţi de prevenire şi combatere a zoonozelor de natură
parazitară.
Zoonoze şi boli comune omului şi animalelor transmise prin
alimente.
Limite şi perspective în combaterea şi eradicarea zoonozelor:
 Factorii comuni în difuzarea zoonozelor;
 Obstacole în combaterea zoonozelor;
 Măsuri de combatere a zoonozelor.
A. Bibliografie obligatorie minimală

Idem
Idem
Idem

1. Nicolae Ştefan: Diagnosticul şi prevenirea zoonozelor, Editura Fundaţiei „România de
Mâine", Bucureşti, 2000, 376 p.
B. Bibliografie facultativă
Potecea Elena: Boli infecţioase ale animalelor, vol I, Editura Fundaţiei „România de Mâine", Bucureşti, 2002, 260 p.
Potecea Elena: Boli infecţioase ale animalelor, vol II, Editura Fundaţiei „România de Mâine", Bucureşti, 2003, 180 p.

1.
2.

C. Bibliografie suplimentară
Ion Bercea şi col.: Boli infecţioase ale animalelor, Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 1981,476 p.
N. Cajal: Tratat de virusologie medicală, Editura Medicală, Bucureşti, 1990, 732 p.
FI. Căruntu şi col.: Vademecum de boli infecţioase, Editura Medicală, Bucureşti, 1979, 568 p.
Duca şi col.: Microbiologie medicală, Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 1979, 966 p.
Acha Pedro N., Boris Szyfres: Zoonoses et maladies transmissibles communes a l'homme et aux animaux, Ediţia a Il-a, Paris, O.I.E.,
1989,1063 p.
6. B. Toma, sub redacţia: Zoonoze infecţioase: Ecoles Nationales vétérinaires Françaises, Paris, 1991, 207 p.
8.2 Seminar/laborator
Metode de predare
Observaţii
Studii de caz
Activitate clinică, de laborator și de
documentare
Bibliografie
1.
2.
3.
4.
5.

9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice, asociaţiilor profesionale şi angajatori
reprezentativi din domeniul aferent programului

Transmiterea către angajatori, asociaţiile crescătorilor de animale a programei
10. Evaluare
Tip activitate

10.1 Criterii de evaluare
Examen scris

10.4 Curs

10.2 Metode de evaluare
Cv

10.5 Seminar/laborator
10.6 Standard minim de performanţă
Pentru nota 5: rezolvarea la examenul scris a minim 50% din întrebări

-

FIŞA DISCIPLINEI

1.
Date despre program
1.1. Insituția de învățământ superior
1.2. Facultatea
1.3.Departamentul
1.4.Domeniul de studii
1.5.Ciclul de studii
1.6.Programul de studii/Calificarea

Universitatea Spiru Haret
Medicină Veterinară
Medicină Veterinară
Medicină Veterinară
I (Studii universitare de licență)
Medicină Veterinară

2.
Date despre disciplină
2.1.Denumirea disciplinei

Radiologie. Ecografie

2.2. Codul disciplinei

MV/5/9/40

2.3. Titularul activităţilor de curs

Şef lucr. Dr. Bradea Adrian

2.4.Titularul activităţilor de lucrări practice

Şef lucr. Dr. Bradea Adrian

2.5. Anul de studiu

2.6.Semestrul

3.

10.3 Pondere din nota finală
100%

III

2

2.7. Tipul de evaluare

Timpul total estimat (ore pe semestru al activităţilor didactice)

E

2.8.Regimul disciplinei

Ob

3.1 Număr de ore pe săptămână

sem. 6

3.4 Total ore din planul de învăţământ

3

din care: 3.2 curs

2

3.3 seminar/laborator

2

56

din care: 3.5 curs

28

3.6 seminar/laborator

28

Distribuţia fondului de timp

ore

Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe

-

Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de
specialitate şi pe teren
Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri

-

Tutoriat

-

Examinări

4

Alte activităţi

-

-

3.7 Total ore studiu individual

4

3.9 Total ore pe semestru

60

3.10 Număr de credite 1 ECTS = 30 credite

2

4.
Precondiţii (acolo unde este cazul)
4.1 de curriculum

4.2 de competenţe

Anatomie topografică (MV/2/4/01); Semiologie 1 (MV/3/1/27); Semiologie
2 (MV/3/2/27)
Cunoaşterea principiilor ecografice

5.
Condiţii ( acolo unde este cazul)
5.1. de desfăşurare a cursului










5.2. de desfăşurare a seminarului/laboratorului
6.

Număr de locuri: 50
Videoproiector
Laptop
Tablă
Cretă /Marker
Conexiune internet
Număr de locuri: 14
Sală de examinare ecografică, laptop, proiector

Competenţele specifice accumulate

Competenţe profesionale

Competenţe transversale

Cognitive
Însuşirea cunoștințelor legate de principiile și practica ecografică. Diagnosticul ecografic.
Abilităţi
Abilitatea de a recunoaște afecțiunile morfologice cu ajutorul examenului ecografic. Eliberarea unui buletin ecografic.
Competenţe de rol
Executarea responsabilă a lucrărilor practice de semiologie de către studenţi în condiţii de autonomie restrânsă şi
familiarizarea acestora cu activităţi
specifice ale muncii în echipă. Capacitatea de a da un diagnostic imagistic corect.
Competenţe de dezvoltare personală şi profesională
Conştientizarea nevoii de formare continuă; utilizarea eficientă a resurselor şi tehnicilor de învăţare pentru dezvoltarea
personală şi profesională

7.
Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate)
1. Pregătirea studenţilor în a cunoaşte principiile și practica ecografică.
7.1 Obiectivul general al disciplinei

7.2 Obiectivele specifice

1. Însuşirea metodologiei de diagnostic ecografic
2. Însuşirea noţiunilor de anatomie ecografică şi de diagnostic ecografic.
3. Folosirea ecografiei în diferite manopere medicale.
4. Decodificarea imaginii ecografice.
5. Diagnosticul ecografic.

8.
Conţinuturi
8.1 Curs
Tehnica examenului ecografic. Principii fizice. Artefactele imaginii ecografice.
Noţiuni de ecostructură şi ecoanatomie. Avantajele şi limitele ecografiei.

Metode de predare
prelegere

Observaţii
4 ore

Examinarea ecografică a organelor interne. Examinarea ecografică a organelor
cavităţii toracice. Examinarea ecografică generală a abdomenului. Examinarea
ecografică hepato-biliară. Examinarea ecografică a splinei. Examinarea ecografică
a
pancreasului. Examinarea ecografică a tubului digestiv retrodiafragmatic.
Examinarea
ecografică a aparatului urinar. Examinarea ecografică a aparatului genital.
Noţiuni de ecografie intervenţională. Puncţia transcutanată ecoghidată. Puncţia
hepatică. Puncţia vezicii biliare. Puncţia splinei. Puncţia renală. Puncţia chiştilor
prostatici.
Repetiţie generală a noțiunilor de radiologie și ecografie.

prelegere

7 ore

prelegere

1 oră

prelegere, dezbatere, deducţie logică,
documentare, studii de caz.

2 ore

Bibliografie
1. Popa V.V. ş.a. – Radiologie medical-veterinară. Ed. Fundaţei România de Mâine 2002
2. Codreanu M.D., A. Diaconescu – Diagnosticul ecografic la animalele de companie, Ed. Coral Sanivet, Bucureşti, 2003
3. Popa V.V. – Semiologie veterinară - Ed. All 1998
8.2 Seminar/laborator

Metode de predare

Observaţii

Norme de protecţia muncii în laboratorul ecografic.

explicaţie, execuţie

1 oră

Tehnica ecografierii.

explicaţie, execuţie

1 oră

Decodificarea imaginii ecografice

explicaţie, execuţie

2 ore

Decodificarea ecografiei abdominale.

explicaţie, execuţie

4 ore

Decodificarea eco-cardiografiei.

explicaţie, execuţie

4 ore

Testare cunoştinţe practice de ecografie
explicaţie, execuţie
Bibliografie
1. Codreanu M.D., A. Diaconescu – Diagnosticul ecografic la animalele de companie, Ed. Coral Sanivet, Bucureşti, 2003

9.

2 ore

Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice, asociaţiilor profesionale şi angajatori
reprezentativi din domeniul aferent programului

Discutarea conţinutului disciplinei cu reprezentanţi ai angajatorilor din domeniul asistenţei veterinare şi a producătorilor de componente de uz veterinar.
10.

Evaluare
Tip activitate

10.1 Criterii de evaluare

10.2 Metode de evaluare

10.3 Pondere din nota finală

Semestrul 1
10.4 Curs

10.5 Seminar/laborator

Verificarea cunoştinţelor

Examen

70%

Testarea abilităților practice

Colocviu

30%

10.6 Standard minim de
performanţă
Pentru promovarea colocviului (nota 5): promovarea probei practice (criteriu obligatoriu) şi cunoaşterea produselor şi a tehnicilor de
radiologie la animalele domestice şi exotice.

FIŞA DISCIPLINEI
29.

Date despre program

1.1.Instituţia de învăţământ superior
1.2.Facultatea
1.3.Departamentul
1.4.Domeniul de studii
1.5.Ciclul de studii
1.6.Programul de studii/Calificarea

UNIVERSITATEA SPIRU HARET
MEDICINĂ VETERINARĂ
Medicină Veterinară
Medicină Veterinară
I (Studii universitare de licenţă)
Medicină Veterinară

2.Date despre disciplină
2.1.Denumirea disciplinei
2.2. Codul disciplinei
2.3. Titularul activităţilor de curs

Biologia, creșterea și patologia animalelor de laborator
MV/5/10/41
Dr. Coman Cristin

2.4.Titularul activităţilor de seminar

Dr. Coman Cristin

2.5. Anul de studiu

V

2.6.Semestrul

3.Timpul total estimat (ore pe semestru al activităţilor didactice)
3.1 Număr de ore pe săptămână sem 10
3
3.4 Total ore din planul de învăţământ
42

10

2.7. Tipul de
evaluare

din care: 3.2 curs
din care: 3.5 curs

examen

2
28

Distribuţia fondului de timp
Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren
Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri
Tutoriat
Examinări
Alte activităţi: Elaborare proiect de grup pentru examinarea finală
3.7 Total ore studiu individual
58
3.9 Total ore pe semestru
100
3.10 Număr de credite
2

2.8.Regimul disciplinei

3.3 seminar/laborator
3.6 seminar/laborator

Ob

1
14
ore
8
14
14
14
8

4. Precondiţii (acolo unde este cazul)
4.1 de curriculum
Anatomie, Fiziologie, Nutriție, Genetică, Creștere şi îngrijire, Patologie
4.2 de competenţe



Executarea tehnicilor de contenţie, administrarea de substanţe, recoltarea de probe biologice; evaluarea durerii; anestezia
animalelor de laborator

5. Condiţii ( acolo unde este cazul)
5.1. de desfăşurare a cursului 
5.2. de desfăşurare a
seminarului/laboratorului



Prelegerile se desfăşoară în sala de curs cu un număr 100 locuri şi acces la internet. Echipament de predare multimedia Videoproiector, PC (Microsoft Word,Office, Power Point), internet
Lucrările practice se desfăşoară în laborator cu un număr 16 locuri și acces la PC, videoproector, planşe, machete, mulaje,
material multimedia, internet.

Competenţe
transversale

Competene
profesionale

6. Competenţele specifice acumulate
Cognitive:
Asimilarea de către studenți a noțiunilor generale privind animalele de laborator. Cunoaşterea şi înţelegerea proceselor şi mecanismelor fiziologice în scopul
dezvoltării unor raţionamente logice medicale, care să permită studenţilor să aprecieze statusul de sănătate şi pe cel de suferinţă al organismului animal şi
să ştie să intervină în realizarea bunăstării acestei categorii de animale.
Abilităţi:
Formarea deprinderilor şi abilităţilor necesare pentru tinerii medici veterinari specialişti de a lucra cu cu principalele specii de animale de laborator
Competenţe de rol:
Formarea unor deprinderi in observarea particularităților animalelor de laborator.
Competenţe de dezvoltare personală şi profesională:
Conştientizarea nevoii de formare continuă; utilizarea eficientă a resurselor şi tehnicilor de învăţare pentru dezvoltarea personală şi profesională. Capacitatea
de însuşire a noilor cunoştinţe şi terminologiei în domeniu etc.

7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate)
7.1 Obiectivul general al disciplinei
Constă în studiul animalelor de laborator şi a condiţiilor necesare pentru experimentarea pe animale.
Însuşirea de către studenţi a notiunilor de bază despre anatomia, fiziologia şi genetica principalelor specii de
animale de laborator.
Aprofundarea particularităţilor pe specii de animale.
Studiul patologiei animalelor de laborator şi al posibilelor interferenţe cu rezultatele experimentelor.
Studiul condiţiilor de cazare, îngrijire şi de monitorizare a sănătăţii animalelor de laborator.
7.2 Obiectivele specifice
Formarea deprinderilor şi abilităţilor de bază necesare tinerilor specialişti pentru a putea să lucreze cu animalele
de laborator, pentru a putea recunoaşte suferinţa animalelor şi a o rezolva.
Prezentând şi exemplificând principiile de bază ale comportamentului, îngrijirii, biologiei și creșterii animalelor de
laborator, cursul urmăreşte să dezvolte la tinerii studenţi abilităţi care să-i ajute în experimentarea pe animale şi
în apreciarea calităţii vieţii animalelor.
8. Conţinuturi
8.1 Curs
Metode de predare
Semestrul 10
Ştiinţa animalelor de laborator: Noțiuni introductive; Aspecte generale privind istoricul Prelegerile se desfăşoară pe suport power-point
experimentării pe animale şi apariţia animalelor de laborator; Legislaţie naţională; Etică și şi acces la resurse multimedia (computer şi
principiile celor 3R.
videoproiector).
Biologie fundamentală și corespunzătoare – specifică pentru cele mai utilizate specii:
Anterior prelegerilor, cursurile sunt distribuite
Noțiuni fundamentale legate de anatomia, fiziologia, reproducerea, genetica și comportamentul studenţilor pe suport electronic pentru o mai
speciilor vizate.
bună interacţiune în timpul predării.
Practici avansate de creștere, îngrijire și îmbogățire a mediului de creștere al animalelor
Idem
Patologia animalelor de laborator: Noțiuni privind monitorizarea sănătăţii, principalele boli şi Idem
interferenţele cu rezultatele experimentelor
Recunoașterea durerii, a suferinței și a stresului – specifice în cazul anumitor specii de bază:
Idem
Clasificările severității, severitatea cumulativă și utilizarea de puncte finale umane.
Metode umane de eutanasiere: Descrieri ale diferitelor metode disponibile, detalii ale speciilor Idem
pentru care sunt adecvate aceste metode
Noţiuni generale de elaborare de proceduri şi proiecte
Idem
Bibliografie obligatorie
Ioan Marcus– Biologia şi patologia animalelor de laborator, Ed. Risoprint, Cluj-Napoca, 2004.
Institute for Laboratory Animal Research – Guide for the Care and Use of Laboratory Animals: Eighth Edition (2011), National Research Council,2011.
Institute for Laboratory Animal Research – Rodents, National Research Council,2006.
L. F. van Zutphen V. Baumans A. C. Beynen - Principles of Laboratory Animal Science, Elsevier, 2001
Jann Hau, Steven Schapiro - Handbook of Laboratory Animal Science, Third Edition: Essential Principles and Practices, CRC Press, 2010
Kathryn Bayne, Patricia V. Turner - Laboratory Animal Welfare, Elsevier, 2013.
Jonathan David Ward - A Manual for Laboratory Animal Management, Biomedical Research Consultants Pte Ltd, 2008.

Observaţii
4 ore
10 ore
2 ore
6 ore
2 ore
2 ore
2 ore

Bibliografie facultativă
Coman Cristin, Savi George., Cotor Gabriel - Şoarecele, animal de laborator,- Alt. Press Tour, Bucuresti, 2008
Mark A. Suckow, Steven H. Weisbroth, Craig L. Franklin - The Laboratory Rat, Elsevier, 2006
Mark A. Suckow, Karla A. Stevens, Ronald P. Wilson - The Laboratory Rabbit, Guinea Pig, Hamster, and Other Rodents, Elsevier, 2012
8.2 Seminar/laborator
Metode de predare
Semestrul 10
Prezentarea caracteristicilor anatomice ale principalelor specii de animale de laborator
Program interactiv şi demonstraţie video
Contenţia şi sexarea principalelor specii de animale de laborator
Program interactiv şi demonstraţie video
Administrarea de substanţe la principalele specii de animale de laborator
Program interactiv şi demonstraţie video
Recoltarea de sânge la principalele specii de animale de laborator
Program interactiv şi demonstraţie video
Anestezie şi analgezie la animalele de laborator
Program interactiv şi demonstraţie video
Diete, hrănire şi adăpare la animalele de laborator
Program interactiv şi demonstraţie video
Cazarea şi îngrijirea animalelor de laborator
Program interactiv şi demonstraţie video
Standardizarea genetică a animalelor de laborator
Program interactiv şi demonstraţie video
Animale de laborator modificate genetic
Program interactiv şi demonstraţie video
Tehnici de elaborare de proceduri şi proiecte
Program interactiv

Observaţii
1 oră
1 oră
1 oră
1 oră
1 oră
1 oră
1 oră
1 oră
1 oră
1 oră

Bibliografie obligatorie
Cotor Gabriel, Coman Cristin - Animale de laborator, Particularităţi biologice, întreţinere, utilizare– Ed. Ergorom, 2004
WHO - Guideline for Breeding and Care of Laboratory Animals, 1993.
Robert C. Hubrecht,James Kirkwood - The UFAW handbook on the care and management of laboratory and other research animals, Wiley-Blackwell, 2010.
Bauman, Vera. - Science-based assessment of animal welfare: laboratory animals. Rev. sci. tech. Off. int. Epiz. 24.2, 503-14, 2005.
Webster, J. - The Assessment and Implementation of Animal Welfare: Theory into Practice - . Rev. sci. tech. Off. int. Epiz. 24.2, 723-34 2005.



9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice, asociaţiilor profesionale şi angajatori
reprezentativi din domeniul aferent programului
Discutarea conţinutului cursului şi a cerinţelor lui practice, cu reprezentanţii Colegiului Medicilor Veterinari din România, precum şi cu reprezentanţi din laboratoarele ce
utilizează animale de laborator şi din crescătoriile de animale de laborator.
10. Evaluare
Tip activitate

10.1 Criterii de evaluare

10.2 Metode de evaluare

Semestrul 10
10.4 Curs
Verificarea finală
Colocviu
10.5
Susţinerea testelor şi probelor practice de verificare a cunoştinţelor
Se înregistrează rezultatele obţinute la probele
Seminar/laborator
stabilite pe parcursul semestrului.
practice de laborator.
10.6 Standard minim de performanţă

10.3 Pondere din
nota finală
70%
30%

Pentru promovarea colocviului (nota 5): abordarea teoretică a tuturor subiectelor din temetica de colocviu şi promovarea cel puţin a jumătate din numărul total al probelor
practice de verificare a cunoştinţelor stabilite pe parcursul semestrului.

FIŞA DISCIPLINEI
30. Date despre program
1.1.Instituţia de învăţământ superior
1.2.Facultatea
1.3.Departamentul
1.4.Domeniul de studii
1.5.Ciclul de studii
1.6.Programul de studii/Calificarea
2.Date despre disciplină
2.1.Denumirea disciplinei
2.2. Codul disciplinei
2.3. Titularul activităţilor de curs
2.4.Titularul activităţilor de seminar
2.5. Anul de studiu

UNIVERSITATEA SPIRU HARET
MEDICINĂ VETERINARĂ
MEDICINĂ VETERINARĂ
MEDICINĂ VETERINARĂ
STUDII UNIVERSITARE DE LICENȚĂ
MEDICINĂ VETERINARĂ

VI

Medicină legală și diagnostic necropsic
MV/6/11/42; Mv/6/12/42
Prof.univ.dr. Gheorghe Onţanu
Lector .dr. Bădic Elena Luiza
2.6.Semestrul
11
2.7. Tipul de evaluare

E

VI

12

E

3.Timpul total estimat (ore pe semestru al activităţilor didactice)
3.1 Număr de ore pe săptămână
sem 11
5
din care: 3.2 curs
sem 12
4
3.4 Total ore din planul de învăţământ
118
din care: 3.5 curs
Distribuţia fondului de timp
Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren
Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri
Tutoriat
Examinări
Alte activităţi
3.7 Total ore studiu individual
2
3.9 Total ore pe semestru
120
3.10 Număr de credite (1 ECTS = 25 credite)
4 (2+2)
4. Precondiţii (acolo unde este cazul)
4.1 de curriculum
4.2 de competenţe
5. Condiţii ( acolo unde este cazul)
5.1. de desfăşurare a cursului

5.2. de desfăşurare a seminarului




2
2

2.8.Regimul disciplinei

Ob
Ob

3.3 seminar/laborator

3
2

3.6 seminar/laborator
ore

2






Sală de curs 50 de locuri
Ecran de proiecţie
Prelegerile se desfăşoară în săli prevăzute cu aparatură necesară predării computerizare (power -point) cu
echipament de predare multimedia (video-proiector/laptop)
Sală de curs 50 de locuri

Competenţe
transversale

Competenţe
profesionale

6. Competenţele specifice acumulate
1.1. Cognitive

Cunoaşterea şi înţelegerea factorilor care determină sau concură la alterarea stării de sănătate, producerea de infirmităţi sau moartea unui
animal sau a unui grup de animale şi evaluarea efectului acestor factori din punct de vedere medico-legal
1.2. Abilităţi

Aplicarea modalităţile tehnice de expertiză criminalistică şi metodele de probaţiune medico-legală veterinară în cercetarea cazuisticii specifice,
inclusiv în cercetarea infracţiunilor din domeniul alimentelor de origine animală

Utilizarea cunoştinţelor în vederea investigaţiei obiective a factorilor care determină sau concură la alterarea stării de sănătate, producerea
de infirmităţi sau moartea unui animal sau a unui grup de animale şi diferenţierea lor obiectivă după evaluarea implicării în producerea
acestor efecte ce se cer a fi cercetate, elucidate şi demonstrate cu argumente ştiinţifice indubitabile.

Utilizarea cunoştinţelor privind investigaţia criminalistică şi metodele de probaţiune medico-legală veterinară
2.1 Competenţe de rol:

Înţelegerea rolului stabilirii analizei criminalistice şi medico-legală veterinară pentru examinarea la locul faptei a urmelor biologice

Înţelegerea necesităţii corelării expertizei medico-legale veterinare cu alte metode de investigaţie, prin activitate în echipă
2.2 Competenţe de dezvoltare personală şi profesională:

Necesitatea formării continue

7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate)
7.1 Obiectivul general al disciplinei
- Însuşirea

de către studenţi a cunoştinţelor generale de medicină legală
veterinară şi a noţiunilor elementare de cercetare criminalistică, indispensabile
aprofundării acestui noi discipline de studiu (elemente generale,definirea medicinei legale

veterinare,necropsia și diagnosticul medico-lega,l răspunderile medicului veterinar,
expertiza și relația de cauzalitate medico-legală)
- Însuşirea şi aplicarea procedurilor de investigaţie criminalistică şi medicolegală veterinară privind cercetarea propriu-zisă a locului faptei, însuşirea tehnicilor
medico-legale veterinare de examinare a ţesuturilor animale, produselor biologice, studiul
şi semnificaţia probatorie a urmelor ce pot avea rol în elucidarea cauzelor cercetate de
organele abilitate cu care cooperează medicina legală veterinară .
Obiectivul principal al cursului constă în formarea abilităţilor şi dobândirea
următoarelor competenţe :
- efectuarea examenelor curente de biologie medico-legală veterinară;
- expertiza medico-legală veterinară a bolilor redhibitorii la animale;
- efectuarea corectă a procedurilor de necropsie medico-legală veterinarăpe specii şi categorii de producţie ;
- expertiza medico-legală veterinară in cazuri de traumatisme
mecanice,traumatisme prin arme de foc și braconajul,traumatologir
biologică,
- evaluarea tipurile de moarte,a sindroamelor tanatogene și a modificărilor
cadaverice,
- expertiza medico-legală veterinară în infracțiunile de privare,
- expertiza medico-legală veterinară in infracțiuni de abuz asupra
animalelor,protecția animalelor,autoagresiunea,
- expertiza medico-legală veterinară în asfixologie
- Noțiuni de criminalistică animală,eutanasie animală
- Noțiuni de investigație criminalistică grafologică
- expertiza medico-legală veterinară în intoxicaţii şi otrăviri;
probaţiunea medico-legală veterinară în expertiza şi contraexpertiza
alimentelor de origine animală.
Malpraxis-ul în medicina veterinară
7.2 Obiectivele specifice

1.Efectuarea de către studenţi a unor examene necropsice corecte şi detaliate la toate speciile de mamifere şi
păsări domestice şi sălbatice.
2.Înţelegerea de către studenţi a faptului că, justiţia are nevoie de medicina legală veterinară pentru a apăra în
numele societăţii ,drepturile animalelor şi omului în numeroase cauze judiciare pentru care sunt necesare
dovezile ştiinţifice ale acestei discipline ca punte de legătură între rigoarea juridică şi argumentele biologice,
indispensabile stabilirii adevărului prin îmbinarea elementelor probatorii ale acestor ştiinţe.

8. Conţinut
8.1 Curs
Curs 1 Diagnosticul necropsic al bolilor la animale, importanţă, tehnici,
modalităţi de efectuare. Actul de necropsie-act oficial al medicului veterinar.
Necropsia medico-legală veterinară -act oficial al medicului legist
veterinar.Diagnosticul necropsic şi necropsia medico legală-evaluare
comparativă
Curs 2 Medicina legală veterinară ştiinţă interdisciplinară în instruirea
medicului veterinar şi ştiinţă de finisare şi de sinteză a cunoştinţelor
preclinice şi clinice
Curs 3 Obiectul şi rolul social al medicinei legale veterinare. Culpa în practica
medicală veterinară. Deontologia medicală veterinară.Elemente de morală şi
etică ale profesiunii de medic veterinar corelate cu medicina legală veterinar[
Curs 4 Răspunderea medicului veterinar. .Cazurile de malpraxis. accidente
terapeutice. şi stările terminale fiziologice
Curs 5 Implicaţiile juridice în practica medical- veterinară. Codul penal şi
Codul de Procedură Penală
Curs 6 Probaţiunea în medicina legală veterinară.Cazul de
precedent.Jurispruden’a
medical
veterinară.Organe
de
urmărire
penală,naţionale şi comunitare. Organe de cercetare penală
Curs 7 Reglementări privind identificarea şi înregistrarea animalelor; stabilirea
vârstei biologice a animalului viu sau a cadavrului; identificarea speciei prin
examinarea unor părţi anatomice desprinse de corp prin depesaj şi a
fragmentelor de ţesuturi şi organe ori prin examene de laborator
Curs 8 - Cercetarea penală şi analiza criminalistică şi medico-legală veterinară
Curs 9 Ridicarea, individualizarea, conservarea, transportul şi păstrarea
urmelor de mâini, a urmelor de picioare de animale şi a amprentelor nazale la
animale, a urmelor de dinţi, a urmelor de sânge, urină, fecale, salivă şi a
urmelor formate din resturi de materii organice şi anorganice
Curs 10 Examinarea materialelor patologice destinate investigaţiilor medicolegale veterinare de laborator. Măsuri speciale în cazul investigaţiilor medicolegale veterinare efectuate în focare de boli infecţioase cu mare difuzibilitate
ori în caz de toxiinfecţii alimentare produse din culpă.
Curs 11. Evaluarea semnelor morţii..Clasificarea tipurilor de moarte Moartea
naturală, patologică şi-sau violentă..Semnele vieţii şi stările terminale.-Moartea
subită,; Sindroame majore în stările terminale
Curs 12 Tanatologie medico-legală veterinară-aspecte privind evaluarea
modificărilor cadaverice-determinarea prezumtivă a datei morţii animalului

Metode de predare
Expunere cu ajutorul mijloacelor
multimedia (computer şi videoproiector)

Observaţii
(nr.ore)
1

Idem
1
Idem
Idem
Idem
Idem

1
1
1
1

Idem
1
Idem
idem

2
2

idem
2
idem
2
idem

2

prin examinarea cadavrului;Modificări cadaverice precoce,tardive, de colivviţie
şi paroxistice
Curs 13 Expertiza medico-legală veterinară a traumatismelor mecanice, idem
,chimice şi radiante Elemente de balistică judiciară. Braconajul.Cercetarea
urmelor formate de armele de foc.
Curs 14 Noţiuni de asfixologie. Asfixii prin comprimare, asfixii prin idem
obstrucţie.Expertiza medico-legală veterinară a asfixiilor mecanice, fizice şi
metabolice
Curs 15 Expertiza medico-legală veterinară a proceselor patologice induse de idem
agenţii fizici termici ori electrici
Curs 16 Expertiza medico-legală veterinară a proceselor patologice induse de idem
privarea de apă şi hrană. Expertiza medico-legală veterinară a bolilor
redhibitorii
Curs 17 Elemente de analiză criminalistică în toxicologia medico-legală idem
veterinară. Metodologia expertizei medico-legale veterinare în intoxicaţii şi
otrăviri
Curs 18 Analiza criminalistică şi aspectele juridice ale intoxicaţiilor la animale. idem
Reguli procedurale. Elemente pentru verificarea intoxicaţiei/otrăvirii.
Necropsia medico-legală veterinară şi examenul morfopatologic în intoxicaţii
şi otrăviri din culpă.Otrăvirile premeditate şi otrăvirile din neglijenţă.Otrăvirile
calificate.Noţiuni de bioterorism şi agriterorism
Curs 19. Expertiza medico-legală privind actele săvîrţite din culpă contravenţii idem
sau infracţiuni privind siguranţa alimentelor.falsificarea produselor alimentare
de origine animală prin substituire, adaos,depreciere şi falsul,usul de
fals,falsul califica în înscrisuri de medicină veterinară
Curs 20 Noţiuni de grafologie criminalistică în medicina veterinară
idem
Curs 21 Studiu de caz privind expertiza juridică şi medico-legală veterinară în
domeniul sănătăţii ţi protecţiei animalelor
Curs 22 Studiu de caz privind expertiza juridică şi medico-legală veterinară în
domeniul siguranţei alimentelor
Total
Evaluarea cunoştinţelor
Examen semestrial; +2 testări semestriale
BIBLIOGRAFIE OBLIGATORIE /MINIMALĂ:
1. Enache T. – Medicină legală veterinară şi diagnostic necropsic. Ed. Fundaţiei România de Mâine. Bucureşti, 2009.
2.Enache T., Ghidul practic de medicină legală veterinară. Ed. Coral Sanive Bucureşti,2005
2. Onţanu Gh.,Medicină legală pentru facultăţile de medicină veterinară, Fundaţia Romania de Mâine,Bucureşti,2015
3. Onţanu Gh, Studiu de caz prifind infracţiunea de sustituire a cărbii de vită cu carne de cal
4. Spețe medico-legale veterinare privind siguranța alimentelor-note de curs-lucrare licență 2015BIBLIOGRAFIE FACULTATIVĂ:
1- Beliş V. (sub redacţia) - Tratat de medicină legală, vol 1 şi 2. Ed. Medicală. Bucureşti, 1995
2.Enache T; Paul I; Popescu O; Şerban I; Stănescu V; Iordache I, Tratat complet de medicină legală veterinară. Ed ALL. Bucureşti, 2001
8.2 Seminar
Seminar 1-Tehnici de necropsie la mamifere
Seminar 2 - Tehnici de necropsie la pasari
Seminar 3 - Actul de necropsie şi recoltarea probelor pentru examenele de laborator
Seminar 4 - Prelevarea, conservarea şi examinarea firului de păr în vederea stabilirii
apartenenţei de specie şi a condiţiilor în care a fost desprins de pe corp
Seminar 5 Ridicarea şi cercetarea urmelor de picioare
Cercetarea urmelor de dinţi
Seminar 6 - Cercetarea urmelor de sânge sau a urmelor prezumtive de sânge
Ridicarea şi identificarea urmelor de sânge
Stabilirea speciei de la care provine sângele
Seminar 7- Cercetarea urmelor armelor de foc pe cadavre şi pe obiecte din câmpul
de tragere.
Seminar 8-- Expertiza medico-legală veterinară a traumatismelor mecanice
Determinarea vârstei biologice după dentiţie la animalele domestice şi la vânat
Seminar 9 -Expertiza medico-legală veterinară a fraudelor prin care se încearcă
schimbarea vârstei reale la cal
Expertiza medico-legală veterinară a documentelor şi evidenţelor medicale
veterinare care au valoare juridică
Seminar 10 - Proceduri de control al modului în care sunt păstrate, gestionate şi
folosite medicamentele toxice şi stupefiante şi al precursorilor acestora
Seminar 11 - Întocmirea Raportului de expertiză medico-legală veterinară
Seminar -12 Efectuarea de teste de laborator pentru identificarea urmelor
prezumtive de sânge prin reacţii de orientare şi prin reacţii specifice
Seminar -13-Stabilirea speciei de la care provine sângele prin reacţii imunologice
de seroprecipitare cu seruri specifice Cercetarea urmelor produse de armele de foc
asupra animalelor
Seminar -14-Analiza medico-legală veterinară a urmelor produse de incendii prin
cercetarea leziunilor pe animale vii, pe cadavre sau pe porţi anatomice rezultate
prin depesaj
Seminar -15-Examenul serologic pentru determinarea speciei prin folosirea de
seruri specifice standardizate
Examenul medico-legal veterinar al organelor genitale şi glandei mamare
Seminar -16.Examenul medico-legal veterinar al salivei, secreţiilor nazo-bronhiale,
vomismentelor, urinei şi fecalelor Necropsia medico-legală veterinară şi examenul
morfopatologic în intoxicaţii şi otrăviri
Seminar -17-Determinarea cantitativă a substanţelor toxice prin investigaţii de
laborator

Metode de predare
Rezolvarea de probleme menite să evidenţieze
specificitatea indicatorilor.
Idem
Idem
Idem

Observaţii
1

Idem

1

Idem

1

Idem

1

Idem

1

Idem

2

Idem

2

Idem
Idem

2
2

Idem

2

Idem

2

Idem

2

Idem

2

Idem

2

1
1
1

2
1
2
2
2

1

2
2
2
2
34

Norme juridice care reglementează regimul substanţelor toxice şi produselor şi
substanţelor stupefiante
Seminar -18.Examenul medico-legal veterinar în intoxicaţiile cu clorură de sodiu,
fluor
Seminar 19.Examenul medico-legal veterinar în intoxicaţiile cu nitriţi-nitraţi
Seminar 20.Examenul medico-legal veterinar în intoxicaţii cu gaze şi vapori toxici
Vizitarea Institutului de Criminalistică din cadrul Inspectoratului General al
Poliţiei Române
Total
Evaluarea cunoştinţelor

Idem

2

Idem
Idem
Idem

1
1
2
32

Chestionar de evaluare

BIBLIOGRAFIE OBLIGATORIE/MINIMALĂ:
3.
Enache T. – Medicină legală veterinară şi diagnostic necropsic. Ed. Fundaţiei România de Mâine. Bucureşti, 2009.
4.
Enache T; Paul I; Popescu O; Şerban I; Stănescu V; Iordache I, Tratat complet de medicină legală veterinară. Ed ALL. Bucureşti, 2001
5.
Enache T., Ghidul practic de medicină legală veterinară. Ed. Coral Sanive Bucureşti,2005
9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice, asociaţiilor profesionale şi angajatori
reprezentativi din domeniul aferent programului
Discutarea conţinutului disciplinei cu fermieri, proprietari de animale, medici veterinari, procesatori de industrie
alimentară,criminaliști,specialiști în sănătatea anumală
specialiști în sănătatea publică veterinară,juriști,medici legiști
10. Evaluare
Tip activitate

10.1 Criterii de evaluare

10.2 Metode de evaluare

10.3 Pondere din nota finală

Semestrul 11
10.4 Curs

Verificarea finală
Frecvenţă la curs
Nota la lucrările practice peste 5
Participarea la activităţile ştiinţifice şi de
cercetare ale disciplinei

10.5 Seminar/laborator

Colocviu

Examen oral .60 intrebări la alegere, bilet cu 3
întrebări
Lista de prezenţă la curs
Notarea la lucrările practice peste 5
Participarea la activităţile de cercetare ale disciplinei,
sesiunea de comunicări ştiinţifice, proiecte în cadrul
disciplinei (evaluare pe parcurs)

20%
50%
20
10%

Promovarea probei practice

obligatorie

10.6 Standard minim de performanţă

Pentru promovarea examenului (nota 5): trecerea celor 4 teste(cîte 2 pe semestru) cu cel puțin nota 5 + Promovarea probei practice Răspuns de peste 6 la 2
din cele 3 subiecte de pe bilet sau de 5 la toate trei subiectele.
Prezența la curs:11-12 prezențe în semestrul I sau 10 prezențe în semestrul II=nota 7+puncte la evaluarea cunoștințelor la examen
Prezența la curs :8-10 prezențe în semestrul I sau 8-9 prezențe în semestrul II=nota 6+ puncte la evaluarea cunoștințelor la examen
Prezența la curs :6-7 prezențe în semestrul I sau 6-7 prezențe în semestrul II=nota 5+ puncte la evaluarea cunoștințelor la examen
Prezența la curs :4-5 prezențe în semestrul I sau 4-5 prezențe în semestrul II=nota 4+ puncte la evaluarea cunoștințelor la examen
Prezența la curs :2-3 prezențe în semestrul I sau 2-3 prezența în semestrul II=nota 3+ puncte la evaluarea cunoștințelor la examen
Prezența la curs :1 prezență în semestrul I sau 1 prezența în semestrul II=nota 2+ puncte la evaluarea cunoștințelor la examen
Tip activitate

10.1 Criterii de evaluare

10.2 Metode de evaluare
Semestrul 12
10.4 Curs
Verificarea finală
Examen oral .60 intrebări la alegere, bilet cu 3
întrebări
Frecvenţă la curs
Lista de prezenţă la curs
Nota la lucrările practice peste 5
Notarea la lucrările practice peste 5
Participarea la activităţile ştiinţifice şi de
Participarea la activităţile de cercetare ale disciplinei,
cercetare ale disciplinei
sesiunea de comunicări ştiinţifice, proiecte în cadrul
disciplinei (evaluare pe parcurs)
10.5 Seminar/laborator
Colocviu
Promovarea probei practice
10.6 Standard minim de performanţă::pregătire bazală privind aspectele tehnice și legislative ale specializării de medic legist veterinar

10.3 Pondere din nota finală
20%
50%
20
10%

obligatorie

FIŞA DISCIPLINEI
31. Date despre program
1.1.Instituţia de învăţământ superior
1.2.Facultatea
1.3.Departamentul
1.4.Domeniul de studii
1.5.Ciclul de studii
1.6.Programul de studii/Calificarea
2.Date despre disciplină
2.1.Denumirea disciplinei
2.2. Codul disciplinei
2.3. Titularul activităţilor de curs
2.4.Titularul activităţilor de seminar
2.5. Anul de studiu

Universitatea Spiru Haret
Medicina Veterinara
Medicina Veterinara
Medicina Veterinara
Licenta
Medicina Veterinara

VI

Legislaţie veterinara
MV/6/11/43; MV/6/12/43
Şef lucrări Lupescu Constantin
Şef lucrări Lupescu Constantin
2.6.Semestrul
11/12

2.7. Tipul de evaluare

Cv/Cv

2.8.Regimul disciplinei

Ob

3.Timpul total estimat (ore pe semestru al activităţilor didactice)
3.1 Număr de ore pe săptămână
2
din care: 3.2 curs
3.4 Total ore din planul de învăţământ
50(28+22)
din care: 3.5 curs
Distribuţia fondului de timp
Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren
Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri
Tutoriat
Examinări
Alte activităţi
3.7 Total ore studiu individual
50(22+28)
3.9 Total ore pe semestru
50/50
3.10 Număr de credite
4(2+2)
4. Precondiţii (acolo unde este cazul)
4.1 de curriculum
4.2 de competenţe
5. Condiţii ( acolo unde este cazul)
5.1. de desfăşurare a cursului
5.2. de desfăşurare a
seminarului/laboratorului

2
50(28+22)

3.3 seminar/laborator
3.6 seminar/laborator

ore
25(10+15)
12(6+6)
9(4+5)
4(2+2)




Prelegerile se desfăşoară în săli dotate cu echipament de predare multimedia.
Not applicable

Competenţe
transversale

Competenţe
profesionale

6. Competenţele specifice acumulate
Cognitive:

Cunoaşterea legislaţiei naţionale şi a celei comunitare din domeniul sanitar veterinar si pentru siguranta alimentelor
Abilităţi:

Utilizarea cunostintelor legislative in vederea organizarii si exercitarii profesiei de medic veterinar
Cognitive:

Cunoaşterea legislaţiei naţionale şi a celei comunitare din domeniul sanitar veterinar si pentru siguranta alimentelor
Abilităţi:

Utilizarea cunostintelor legislative in vederea organizarii si exercitarii profesiei de medic veterinar

7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate)
7.1 Obiectivul general al disciplinei
Insusirea de catre cursanti a cunostintelor referitoare la:
1. Structura si functionarea institutiilor nationale si internationale ce elaboreaza legislatia sanitar-veterinara si
pentru siguranta alimentelor; cunoaşterea legislaţiei din domeniul sanitar veterinar si pentru siguranta
alimentelor
7.2 Obiectivele specifice
1. Institutii nationale cu rol in elaborarea si implementarea legislatiei sanitare – veterinare si pentru siguranta
alimentelor.
2. Clasificarea actelor legislative nationale si comunitare.
3. Organizarea si exercitarea profesiei de medic veterinar.
4. Legislatia comunitara din domeniul sanitar veterinar si pentru siguranta alimentelor.
5.Legislatia nationala specifica din domeniul sanitar veterinar si pentru siguranta alimentelor.
8. Conţinuturi
8.1 Curs
Institutii nationale si europene implicate in eloaborarea legislatiei sanitare veterinare
si pentru siguranta alimentelor
Organizarea si exercitarea profesiei de medic veterinar
Codul de deontologie medicala veterinara/Statutul medicului veterinar
Programul actiunilor de supraveghere, prevenire si control al bolilor la animale, al
celor transmisibile de la animale la om, protectia animalelor si protectia mediului,
precum si alte actiuni prevazute in alte programe nationale
Noul pachet de igiena
Legislatia sanitara veterinara si pentru siguranta alimentelor care stabileste
proceduri pentru inregistrarea sau autorizarea unitatilor care produc sau vand
alimente, a unitatilor si a mijloacelor de transport din domeniul sanatatii si al
bunastarii animalelor
Organizarea si desfasurarea activitatii de control oficial sanitar veterinar efectuat de
catre personalul de specialitate in unitatile care produc alimente de origine animala
si non animala
Legislatia sanitara veterinara care stabileste procedura de marcare si certificare
sanitara veterinara a carnii proaspete si a produselor de origine animala destinate
consumului uman
Legislatia privind subprodusele de origine animala care nu sunt destinate consumului
uman
Legislatia sanitar veterinara si pentru siguranta alimentelor care reglementeaza
producerea, importul circulatia, depozitarea, comercializarea si folosirea produselor
medicinale veterinare
Formularele de prescriptie medicala cu regim special si cu timbru sec
Conditiile de organizare si functionare a unitatilor farmaceutice veterinare.
Procedura de inregistrare si control oficial a unitatilor in care se desfasoara
activitatea de asistenta medicala veterinara. Inregistrarea si autorizarea sanitara –
veterinara a unitatilor din domeniul farmaceutic veterinar
Legislatia sanitar vetrinara si pentru siguranta alimentelor care reglementeaza
producerea, circulatia si comercializarea hranei pentru animale

Metode de predare
În scopul atingerii obiectivelor
cursului se vor utiliza metode
didactice specifice: teme pentru
studiu individual, documentare,
studii de caz, referate, dezbateri.
Prezentarea temelor se va realiza
cu ajutorul mijloacelor multimedia
(computer şi video-proiector) şi
orală.

În scopul atingerii obiectivelor
cursului se vor utiliza metode
didactice specifice: teme pentru
studiu individual, documentare,
studii de caz, referate, dezbateri.
Prezentarea temelor se va realiza
cu ajutorul mijloacelor multimedia
(computer şi video-proiector) şi
orală.

Observaţii
2
2
4
4
6
2

2
2
2
2
2
2
2

Legislatie sanitar veterinara care stabileste normele de bunastare si protectia
animalelor
Legislatia privind importul, exportul si tranzitul de animale vii, produse alimentare de
origine animala si nonanimala
Legislatia sanitar veterinara ce stabileste detalii privind identificarea si inregistrarea
animalelor
Planuri de contingenta si manuale operationale pentru combaterea bolilor

2

Sistemul rapid de alerta pentru alimente si furaje

2

2
2
2

Stabilirea si sanctionarea contraventiilor la normele sanitar veterinare si pentru
2
siguranta alimntelor
BIBLIOGRAFIE OBLIGATORIE
1. Ordonanta Guvernului nr. 42 din 29 ianuarie 2004 privind organizarea activităţii veterinare aprobata prin Legea nr. 215/2004, cu modificarile si completarile ulterioare;
2. Legea nr. 215 din 27 mai 2004 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activităţii veterinare, publicată în Monitorul Oficial cu numărul 531
din data de 14 iunie 2004;
3. Legea nr. 1 din 8 ianuarie 2008 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activităţii sanitar-veterinare şi pentru siguranţa
alimentelor, publicată în Monitorul Oficial cu numărul 18 din data de 10 ianuarie 2008;
4. Legea nr. 160/1998 privind organizarea si exercitarea profesiei de medic veterinar, republicata cu modificarile ulterioare;
5. Ordinul preşedintelui ANSVSA nr. 57 din 24 iunie 2010 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind procedura de autorizare sanitară veterinară a unităţilor care
produc, procesează, depozitează, transportă şi/sau distribuie produse de origine animală, publicat în Monitorul Oficial nr. 462/6 iulie 2010;
6. Regulamentul (CE) nr.852/2004 al Parlamentului European si al Consiliului, privind igiena produselor alimentare (HG nr. 924/2005);
7. Regulamentul (CE) nr.853/2004 al Parlamentului European si al Consiliului, de stabilire a unor norme specifice de igiena care se aplica alimentelor de origine animala (HG
nr. 954/2005);
8. Regulamentul (CE) nr.854/2004 al Parlamentului European si al Consiliului, de stabilire a normelor specifice de organizare a controalelor oficiale privind produsele de origine
animala destinate consumului uman (HG 955/2004);
9. Regulamentul (CE) nr.882/2004 al Parlamentului European si al Consiliului, privind controalele oficiale efectuate pentru a asigura verificarea conformitatii cu legislatia privind
hrana pentru animale si produsele alimentare si cu normele de sanatate animala si de bunastare a animalelor (HG 925/2005);
10. Regulamentul (CE) nr.178/2002 al Parlamentului European si al Consiliului, de stabilire a principiilor si a cerintelor generale ale legislatiei alimentare, de instituire a
Autoritatii Europene pentru Siguranta Alimentara si de stabilire a procedurilor in domeniul sigurantei produselor alimentare (Legea 150/2004);
11. Ordinul Presedintelui ANSVSA nr. 187 din 31 octombrie 2007 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind Codul produselor medicinale veterinare publicat în
Monitorul Oficial nr. 804 din 26 noiembrie 2007, cu modificările şi completările ulterioare;
12. Ordinul Presedintelui ANSVSA nr. 17 din 27 februarie 2008 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind procedura de inregistrare si controlul oficial al unitatilor in
care se desfasoara activitati de asistenta medical-veterinara, publicat în Monitorul Oficial nr. 166 din 4 martie 2008, cu modificările şi completările ulterioare;
13. Regulamentul (CE) nr. 767/2009 al Parlamentului European şi al Consiliului din 13 iulie 2009 privind introducerea pe piață şi utilizarea furajelor, de modificare a
Regulamentului (CE) nr. 1831/2003 al Parlamentului European şi al Consiliului şi de abrogare a Directivei 79/373/CEE a Consiliului, a Directivei 80/511/CEE a Comisiei, a
Directivelor 82/471/CEE, 83/228/CEE, 93/74/CEE, 93/113/CE şi 96/25/CE ale Consiliului şi a Deciziei 2004/217/CE a Comisiei;
14. Ordinul Presedintelui ANSVSA nr. 197/23.08.2006 pentru aplicarea normei sanitar veterinare ce stabileste conditiile care reglementeaza punerea pe piata si utilizarea
furajelor combinate in Comunitate, publicat in Monitorul Oficial nr. 738/29.08.2006 (transpune Directiva 167/90/CEE).
15. Legea nr. 205 din 26 mai 2004 privind protectia animalelor, publicata în Monitorul Oficial nr. 531 din 14 iunie 2004, cu modificările şi completările ulterioare;
16. Ordinul Presedintelui ANSVSA nr. 31 din 31 martie 2008 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 205/2004 privind protectia animalelor, publicat
în Monitorul Oficial nr. 511 din 8 iulie 2008;
17. Ordinul Presedintelui ANSVSA nr. 75 din 15 august 2005 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind protectia animalelor de ferma, publicat în Monitorul Oficial
nr. 776 din 25 august 2005;
18. Ordinul Presedintelui ANSVSA nr. 83 din 31 martie 2006 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind respectarea conditiilor de bunastare a animalelor pe durata
transportului, publicat în Monitorul Oficial nr. 307 din 5 aprilie 2006;
19. Hotararea de Guvern nr. 984/2005 privind stabilirea si sanctionarea contraventiilor la normele sanitare veterinare si pentru suiguranta alimentelor, cu modificarile si
completarile ulterioare
20. Regulamentul Comisiei 136/ 2004 ce stabileste procedurile de control veterinar la posturile de inspectie comunitare asupra produselor importate din tarile terte;
21. Hotararea Guvernului nr. 1415/2009 privind organizarea si functionarea Autoritatii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor si a unitatilor din subordinea
acesteia, publicată în Monitorul Oficial nr. 834/3 decembrie 2009, cu modificările şi completările ulterioare;
22. Ordin nr. 41 din 3 mai 2012 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind condiţiile de organizare şi funcţionare a unităţilor farmaceutice veterinare, condiţiile de
comercializare a produselor medicinale veterinare şi a altor produse pentru animalele de companie, în magazinele pentru comercializarea animalelor de companie şi/sau a
hranei pentru acestea, condiţiile de funcţionare a mijloacelor de transport din domeniul farmaceutic veterinar, precum şi autorizarea sanitar-veterinară a unităţilor, activităţilor
şi a mijloacelor de transport din domeniul farmaceutic veterinar, publicat în Monitorul Oficial nr. 295 din data de 4 mai 2012.
BIBLIOGRAFIE FACULTATIVĂ
1. Uniunea europeana: istoric, institutii, procese decizionale – proiect Phare RO 0006 18 02 “Formarea functionarilor publici din administratia locala in afaceri europene si
managementul ciclului de proiect”, Seria Micromonagrafii – Politici europene;
2. Ordinul preşedintelui ANSVSA nr. 111 din 16 decembrie 2008 privind aprobarea Normei sanitare veterinare şi pentru siguranţa alimentelor privind procedura de
înregistrare sanitară veterinară şi pentru siguranţa alimentelor a activităţilor de obţinere şi de vânzare directă şi/sau cu amănuntul a produselor alimentare de origine animală
sau nonanimală, precum şi a activităţilor de producţie, procesare, depozitare, transport şi comercializare a produselor alimentare de origine nonanimală, publicat în Monitorul
Oficial nr. 895/30 decembrie 2008, cu modificările şi completările ulterioare;
3. Ordin nr. 34 din 14 aprilie 2008 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare şi pentru siguranţa alimentelor privind acordarea de derogări unităţilor care realizează
produse alimentare ce prezintă caracteristici tradiţionale, de la cerinţele menţionate în Regulamentul Parlamentului European şi al Consiliului nr. 852/2004/CE privind igiena
produselor alimentare, precum şi de stabilire a procedurii de acordare a derogărilor şi de înregistrare sanitară veterinară şi pentru siguranţa alimentelor a unităţilor în care se
realizează produse alimentare ce prezintă caracteristici tradiţionale, Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 313 din data de 22 aprilie 2008;
4. Ordinul preşedintelui ANSVSA nr. 16 din 16 martie 2010 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind procedura de înregistrare/autorizare sanitar-veterinară
a unităţilor/centrelor de colectare/exploataţiilor de origine şi a mijloacelor de transport din domeniul sănătăţii şi al bunăstării animalelor, a unităţilor implicate
în depozitarea şi neutralizarea subproduselor de origine animală care nu sunt destinate consumului uman şi a produselor procesate, publicat in Monitorul Oficial
nr. 194 bis/26 martie 2010;
5. Regulamentul (CE) nr. 2073/2005 al Comisiei din 15 noiembrie 2005 privind criteriile microbiologice pentru produsele alimentare;
6. Ordinul Presedintelui ANSVSA nr. 10 din 18 februarie 2008 privind aprobarea Normei sanitare veterinare care stabileşte procedura pentru marcarea şi certificarea sanitară
veterinară a cărnii proaspete şi marcarea produselor de origine animală destinate consumului uman, publicat în Monitorul Oficial nr. 221 din 21 martie 2008;
7. Ordinul preşedintelui ANSVSA nr. 17 din 30 martie 2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Programului acţiunilor de supraveghere, prevenire şi
control al bolilor la animale, al celor transmisibile de la animale la om, protecţia animalelor şi protecţia mediului pentru anul 2011 şi a Programului de
supraveghere şi control în domeniul siguranţei alimentelor pentru anul 2011, publicat în Monitorul Oficial nr. 240 bis/6 aprilie 2011;
8. Regulamentul (CE) nr. 1069/2009 al Parlamentului European şi al Consiliului din 21 octombrie 2009 de stabilire a unor norme sanitare privind subprodusele de origine
animală şi produsele derivate care nu sunt destinate consumului uman şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1774/2002 (Regulament privind subprodusele de origine
animală);
9. Regulamentul (UE) nr. 142/2011 al Comisiei din 25 februarie 2011 de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1069/2009 al Parlamentului European şi al Consiliului
de stabilire a unor norme sanitare privind subprodusele de origine animală şi produsele derivate care nu sunt destinate consumului uman şi de punere în aplicare a Directivei
97/78/CE a Consiliului în ceea ce priveşte anumite probe şi produse care sunt scutite de la controalele sanitar-veterinare la frontieră în conformitate cu directiva menționată;

10. Regulamentul (CE) nr. 470/2009 al Parlamentului European şi al Consiliului din 6 mai 2009 de stabilire a procedurilor comunitare în vederea stabilirii limitelor de reziduuri
ale substanțelor farmacologic active din alimentele de origine animală, de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 2377/90 al Consiliului şi de modificare a Directivei 2001/82/CE
a Parlamentului European şi a Consiliului şi a Regulamentului (CE) nr. 726/2004 al Parlamentului European şi al Consiliului;
11. Ordin nr. 74 din 21 octombrie 2011 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind substanţele nedorite din produsele pentru furaje, publicat în Monitorul Oficial
nr. 876 din data de 12 decembrie 2011;
12. Ordinul nr. 772 din 8 august 2005 pentru aprobarea Normei privind Sistemul rapid de alertă pentru alimente şi furaje, publicat în Monitorul Oficial cu numărul 757 din data
de 19 august 2005
13. Ordinul nr. 68 din 13 iulie 2005 pentru aprobarea Normei privind Sistemul rapid de alertă pentru alimente şi furaje, Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 757 din data de
19 august 2005;
14. Ordinul nr. 113 din 17 decembrie 2008 privind aprobarea Instrucţiunilor pentru organizarea şi desfăşurarea activităţii de control oficial în unităţile de prelucrare, procesare,
depozitare, transport, valorificare şi comercializare a produselor şi subproduselor alimentare de origine nonanimală, publicat în Monitorul Oficial cu numărul 886 din data de
29 decembrie 2008;
15. Ordinul nr. 64 din 8 martie 2007 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind organizarea şi desfăşurarea activităţii de control oficial sanitar-veterinar efectuat de
către personalul de specialitate în unităţile care produc alimente de origine animală, publicat în Monitorul Oficial cu numărul 202 din data de 26 martie 2007;
16. Ordinul nr. 80 din 29 august 2005 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare şi pentru siguranţa alimentelor privind stabilirea documentelor şi evidenţelor veterinare
necesare în cadrul activităţii de neutralizare a deşeurilor de origine animală, publicat în Monitorul Oficial cu numărul 822 din data de 12 septembrie 2005;
17. Ordonanţa Guvernului nr. 47 din 11 august 2005 privind reglementări de neutralizare a deşeurilor de origine animală, publicat în Monitorul Oficial cu numărul 778 din data
de 26 august 2005
Regulamentul (CE) nr. 726/2004 al Parlamentului European şi al Consiliului din 31 martie 2004 de stabilire a procedurilor comunitare privind autorizarea şi supravegherea
medicamentelor de uz uman şi veterinar şi de instituire a unei Agenţii Europene pentru Medicamente;
18. Ordinul nr. 109 din 8 septembrie 2010 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind procedura de autorizare/înregistrare sanitară veterinară a unităţilor
ce desfăşoară activităţi în domeniul hranei pentru animale de fermă şi a mijloacelor de transport al hranei pentru animale de fermă, publicat în Monitorul Oficial
cu numărul 646 din data de 16 septembrie 2010;
19. Regulamentul (CE) nr. 1829/2003 al Parlamentului European şi al Consiliului din 22 septembrie 2003 privind produsele alimentare şi furajele modificate genetic;
20. Regulamentul (CE) nr. 1830/2003 al Parlamentului European şi al Consiliului din 22 septembrie 2003 privind trasabilitatea şi etichetarea organismelor modificate genetic
şi trasabilitatea produselor destinate alimentației umane sau animale, produse din organisme modificate genetic, şi de modificare a Directivei 2001/18/CE;
21. Regulamentul (CE) nr. 1831/2003 al Parlamentului European şi al Consiliului din 22 septembrie 2003 privind aditivii din hrana animalelor;
22. Regulamentul (CE) nr. 152/2009 al Comisiei din 27 ianuarie 2009 de stabilire a metodelor de eşantionare şi analiză pentru controlul oficial al furajelor;
23. Regulamentul (CE) nr. 183/2005 al Parlamentului European şi al Consiliului din 12 ianuarie 2005 de stabilire a cerinţelor privind igiena furajelor;
24. Regulamentul (CE) nr. 1760/2000 al Consiliului şi al Parlamentului European din 17 iulie 2000 de stabilire a unui sistem de identificare şi înregistrare a bovinelor şi privind
etichetarea cărnii de vită şi mânzat şi a produselor din carne de vită şi mânzat şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 820/97 al Consiliului
25. Ordonanţa de Urgenţă nr. 113 din 10 septembrie 2002 privind identificarea şi înregistrarea bovinelor în România, publicat în Monitorul Oficial cu numărul 708 din data de
27 septembrie 2002;
26. Legea nr. 25 din 13 ianuarie 2003 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 113/2002 privind identificarea şi înregistrarea bovinelor în România, publicat
în Monitorul Oficial cu numărul 45 din data de 28 ianuarie 2003;
27. Ordonanţa de Urgenţă nr. 23 din 24 martie 2010 privind identificarea şi înregistrarea suinelor, ovinelor şi caprinelor, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte
normative, publicat în Monitorul Oficial cu numărul 201 din data de 30 martie 2010;
28. Regulamentul (CE) nr. 21/2004 al Consiliului din 17 decembrie 2003 de stabilire a unui sistem de identificare şi de înregistrare a animalelor din speciile ovină şi caprină şi
de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1782/2003 şi a Directivelor 92/102/CEE şi 64/432/CEE;
29. Directiva 2008/71/CE a Consiliului din 15 iulie 2008 privind identificarea şi înregistrarea porcinelor;
30. Ordinul nr. 72 din 15 august 2005 privind aprobarea Normei sanitare veterinare ce stabileşte standarde minime pentru protecţia viţeilor, publicat în Monitorul Oficial cu
numărul 759 din data de 19 august 2005;
31. Ordinul nr. 202 din 25 august 2006 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare care stabileşte standarde minime pentru protecţia porcinelor, Publicat în Monitorul Oficial
cu numărul 749 din data de 1 septembrie 2006;
32. Ordinul nr. 136 din 16 iunie 2006 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind standardele minime pentru protecţia găinilor ouătoare, Publicat în Monitorul
Oficial cu numărul 617 bis din data de 18 iulie 2006;
33. Ordinul nr. 201 din 13 decembrie 2007 privind Procedura de eliberare a Certificatului de competenţă profesională pentru conducătorii şi însoţitorii de pe vehiculele rutiere
care transportă animale vii, Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 880 din data de 21 decembrie 2007;
34. Ordinul nr. 73 din 15 august 2005 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind înregistrarea exploataţiilor care deţin găini ouătoare, Publicat în Monitorul Oficial cu
numărul 763 din data de 22 august 2005;
35. Regulamentul (CE) nr. 1/2005 al Consiliului din 22 decembrie 2004 privind protecția animalelor în timpul transportului şi al operațiunilor conexe şi de modificare a
Directivelor 64/432/CEE şi 93/119/CE şi a Regulamentului (CE) nr. 1255/97;
36. Ordin nr. 180 din 11 august 2006 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind protecţia animalelor în timpul sacrificării şi uciderii, Publicat în Monitorul Oficial cu
numărul 721 din data de 23 august 2006
37. Legea nr. 191 din 16 aprilie 2002 grădinilor zoologice şi acvariilor publice, Publicată în Monitorul Oficial cu numărul 271 din data de 23 aprilie 2002;
38. Legea nr. 227 din 23 aprilie 2002 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 155/2001 privind aprobarea programului de gestionare a câinilor fără stăpân,
Publicată în Monitorul Oficial cu numărul 289 din data de 29 aprilie 2002;
39. Ordonanţă de Urgenţă nr. 155 din 21 noiembrie 2001 privind aprobarea programului de gestionare a câinilor fără stăpân, Publicată în Monitorul Oficial cu numărul 794 din
data de 4 decembrie 2001;
40. Ordonanţă de Urgenţă nr. 55 din 30 aprilie 2002 privind regimul de deţinere al câinilor periculoşi sau agresivi, Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 311 din data de 10
mai 2002;
41. Decizia nr. 477/2010/UE a Parlamentului European şi a Consiliului din 19 mai 2010 de abrogare a Deciziei 79/542/CEE a Consiliului privind întocmirea listei cu țări terțe
sau cu regiuni ale acestora şi de stabilire a condițiilor de sănătate animală şi publică şi de certificare sanitar-veterinară, pentru importul în Comunitate de anumite animale vii
şi carne proaspătă provenită de la acestea;
42. Decizia Comisiei din 292 30 martie 2004 privind punerea în aplicare a sistemului TRACES şi de modificare a Deciziei 92/486/CEE;
43. Decizia Comisiei 2009/821/CE din 28 septembrie 2009 de stabilire a unei liste de puncte de control la frontieră, de fixare a anumitor reguli privind controalele efectuate de
către experţii veterinari ai Comisiei şi de determinare a unităților veterinare în cadrul sistemului TRACES;
44. Decizia Comisiei 794 din 12 noiembrie 1997 de stabilire a anumitor modalități de aplicare a Directivei 91/496/CEE a Consiliului privind controalele veterinare ale animalelor
vii importate din ţări terţe;
45. Directiva 2002/99/CE a Consiliului din 16 decembrie 2002 de stabilire a normelor de sănătate animală care reglementează producția, transformarea, distribuția şi
introducerea produselor de origine animală destinate consumului uman;
46. Directiva Consiliului 496 din 15 iulie 1991 de stabilire a principiilor privind organizarea controalelor sanitar-veterinare ale animalelor provenite din țări terţe introduse în
Comunitate şi de modificare a Directivelor 89/662/CEE, 90/425/CEE şi 90/675/CEE;
47. Regulamentul (CE) nr. 282/2004 al Comisiei din 18 februarie 2004 de întocmire a unui document pentru declararea şi controlul sanitar-veterinar al animalelor provenite
din țări terţe şi introduse în Comunitate;
48. Regulamentul (CEE) nr. 3821/85 al Consiliului din 20 decembrie 1985 privind aparatura de înregistrare în transportul rutier;
49. Ordinul nr. 288 din 8 decembrie 2006 privind modificarea anexei la Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor, al
ministrului administraţiei şi internelor, al ministrului mediului şi gospodăririi apelor, al ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului şi al ministrului agriculturii, pădurilor
şi dezvoltării rurale nr. 30/366/337/1.511/577/2004 pentru aprobarea posturilor de inspecţie la frontieră stabilite pentru importul, exportul şi tranzitul tipurilor de mărfuri
supuse controalelor veterinare şi pentru siguranţa alimentelor, cu modificările şi completările ulterioare, Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 246 din data de 12 aprilie 2007;
50. Ordinul nr. 268 din 14 noiembrie 2006 privind modificarea Normei sanitare veterinare şi pentru siguranţa alimentelor ce stabileşte regulile pentru prelevare de probe de
produse de origine animală pentru examenul de laborator, aprobată prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr.
13/2005, Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 938 din data de 20 noiembrie 2006;

51. Ordinul nr. 1 din 4 ianuarie 2006 pentru aprobarea tarifelor sanitare veterinare privind finanţarea inspecţiilor şi controalelor veterinare la frontieră, pentru controlul furajelor
de origine vegetală destinate animalelor, produselor medicinale de uz veterinar şi produselor de origine nonanimală, Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 21 din data de 10
ianuarie 2006;
52. Ordinul nr. 145 din 26 iunie 2007 privind aprobarea Normei pentru siguranţa alimentelor care stabileşte condiţiile în care se derulează operaţiunile de import-export şi
comerţ intracomunitar de produse alimentare de origine nonanimală supuse supravegherii şi controlului pentru siguranţa alimentelor, Publicat în Monitorul Oficial cu numărul
440 din data de 29 iunie 2007;
53. Legea nr. 150 din 14 mai 2004 privind siguranţa alimentelor şi a hranei pentru animale*) – Republicare în Monitorul Oficial cu numărul 959 din data de 29 noiembrie
2006;
54. Ordonanţa Guvernului nr. 2 din 12 iulie 2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, Publicată în Monitorul Oficial cu numărul 410 din data de 25 iulie 2001.
9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice, asociaţiilor profesionale şi angajatori
reprezentativi din domeniul aferent programului

Discutarea curriculum-ului disciplinei cu angajatori, crescători de animale etc

10. Evaluare
Tip activitate

10.1 Criterii de evaluare

10.2 Metode de evaluare
Cv (sem.11)
Cv (sem.12)
-

10.4 Curs
10.5 Seminar/laborator

-

10.3 Pondere din nota finală
100%
100%
-

10.6 Standard minim de performanţă

Pentru nota 5: Cunoaşterea legislaţiei în domeniul sanitar veterinar şi al siguranţei alimentelor

FIŞA DISCIPLINEI
CLINICA RUMEGĂTOARELOR
1.Date despre program
1.1.Instituţia de învăţământ superior
1.2.Facultatea
1.3.Departamentul
1.4.Domeniul de studii
1.5.Ciclul de studii
1.6.Programul de studii/Calificarea
2.Date despre disciplină
2.1.Denumirea disciplinei
2.2. Codul disciplinei
2.3. Titularul activităţilor de curs
2.4.Titularul activităţilor de seminar

Universitatea SPIRU HARET
MEDICINĂ VETERINARĂ
Medicină Veterinară
Medicină Veterinară
I (Studii universitare de licenţă)
Medicină Veterinară
Clinica rumegătoarelor
MV/6/1/55; MV/6/2/55
Lector Dr. Ing. Florin Mihalcea
Lector Dr. Ing. Florin Mihalcea

2.5. Anul de studiu

VI

2.6.Semestrul

11 și
12
12

2.7. Tipul de evaluare

E oral

2.8.Regimul disciplinei

VI
E oral
3.Timpul total estimat (ore pe semestru al activităţilor didactice)
3.1 Număr de ore pe săptămână sem 11
5
din care: 3.2 curs
3
3.3 seminar/laborator
sem 12
5
2
3.4 Total ore din planul de învăţământ
118
din care: 3.5 curs
3.6 seminar/laborator
Distribuţia fondului de timp
Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren
Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri
Tutoriat/consultaţii
Examinări
Alte activităţi (vizite de studiu etc)
3.7 Total ore studiu individual
132
3.9 Total ore pe semestru
250
3.10 Număr de credite
10 (5+5)
4. Precondiţii (acolo unde este cazul)
4.1 de curriculum
Patologia medicală,Patologia reproducției,Toxicologie, Parazitologie,Patologia chirurgicală,Boli infecțioase
4.2 de competenţe

Însuşirea terminologiei corecte în patologia rumegătoarelor

Vizualizarea, cunoaşterea şi recunoaşterea principalelor leziuni şi simptome din patologia rumegătoarelor

Elaborarea unui diagnostic clinic, anatomo şi histopatologic de grup corect
5. Condiţii ( acolo unde este cazul)
5.1. de desfăşurare a cursului

5.2. de desfăşurare a
seminarului/laboratorului
6. Competenţele specifice acumulate



Cunoştinţele de bază asupra patologiei rumegătoarelor în contextul existenţei unei politici unitare a UE şi OIE

Număr de locuri: 50

Videoproiector

Laptop

Tablă

Cretă /marker

Conectare internet
În ferma didactică sau alte unități contractuale a FMV Spiru Haret.

Ob
Ob
2
3
ore
25
25
25
25
7
25

Competenţe
transversale

Competenţe
profesionale

Cognitive:
Abilităţi:

Însuşirea cunoştinţelor privind sindroamele de boală şi diagnosticul diferenţial la rumegătoare. Însuşirea limbajului medical de bază
referitor la patologia rumegătoarelor. Cunoaşterea şi recunoaşterea principalelor leziuni caracteristice şi specifice în bolile rumegătoarelor.
Realizează primele etape de diagnostic de certitudine în diferite afecţiuni la rumegătoare. Orientează şi stabileşte tratamente, programe
şi scheme de vaccinare în bolile rumegătoarelor.

Competenţe de rol:
Executarea responsabilă a lucrărilor practice de clinica rumegătoarelor de către studenţi în condiţii de autonomie restrânsă şi
familiarizarea acestora cu activităţi specifice ale muncii în echipă. Capacitatea de a întocmi un protocol terapeutic corect şi de a institui
medicaţia corespunzătoare în patologia rumegătoarelor.
Competenţe de dezvoltare personală şi profesională:
Conştientizarea nevoii de formare continuă; utilizarea eficientă a resurselor şi tehnicilor de învăţare pentru dezvoltarea personală şi
profesională. Competenţă privind instituirea profilaxiei, tratamentului si a masurilor de combatere a bolilor la rumegătoarelor.

7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate)
7.1 Obiectivul general al disciplinei

Clinica rumegătoarelor este o componentă a patologiei
veterinare şi are scopul cunoaşterii şi recunoaşterii bolilor la rumegătoare, stabilirea unui diagnostic
corect şi mai ales prevenirea apariţiei bolilor.
7.2 Obiectivele specifice


Studenţii trebuie să cunoască modificările clinice care
anunţă simptomele unei afecţiuni, şi acolo unde este cazul, leziunile caracteristice şi pe cele
patognomonice.

În acest scop studenţii trebuie să-şi însuşească aspectele
sindroamelor patologice fundamentale, să recunoască leziunile induse de diferiţi germeni patogeni la
nivelul celulelor, ţesuturilor, organelor şi sistemelor şi modalitatea de stopare dar mai ales de prevenire.

Disciplina asigură aprofundarea cunoştinţelor cu ultimele
prevederi ale FAO, WPVAS şi UE în domeniul patologiei aviare.

De asemeni abordează aspectele generale şi speciale ale
bolilor medicale, virale, bacteriene, micotice, intoxicaţii etc. la păsări crescute în sistem intensiv,
gospodăresc, de agrement sau de sport.

Lucrările practice constau în demonstraţii vizuale macro şi
microscopice, prezentări video şi power point în principalele afecţiuni ale păsărilor.

Vor fi efectuate vizite la câteva unităţi de creştere,
exploare şi îngrăşare a bovinelor, pentru a lega cunoştinţele teoretice de cele practice.

Se vor discuta principalele directive stabilite de planul
tehnic al acţiunilor sanitar- veterinare la păsări în România, pentru anul în curs

Însuşirea terminologiei corecte în patologia rumegătoarelor

Vizualizarea, cunoaşterea şi recunoaşterea principalelor
leziuni şi simptome din patologia rumegătoarelor

Elaborarea unui diagnostic clinic, anatomo şi
histopatologic de grup corect

Cunoştinţele de bază asupra patologiei rumegătoarelor în
contextul existenţei unei politici unitare a UE şi OIE

8. Conţinuturi
8.1 Curs
Semestrul 11
Clinica rumegătoarelor
Metodologia examenului clinic şi paraclinic.
Patologia aparatului digestiv şi a glandelor anexe
- examinarea tractusului gastro-intestinal;
- stomatite, faringite, obstrucţia esofagului, esofagite.
- bolile prestomacelor: meteorismul rumenal, indigestia prin supraîncărcare, acidoza
metabolică, alcaloza rumenală, reticulita traumatică.
Infertilitatea si sterilitatea la femele
Sterilitatea congenitala
Sterilitatea dobandita
Infertilitatea alimentara
Infertilitatea cauzata de factori igienici si de
exploatare nerationala
Sterilitatea senila
Patologia puerperiumului
Afectiuni chirurgicale in puerperium
Accidente in puerperium
Afectiuni inflamatorii in puerperium
Nevroze puerperale
Psihoze puerperale
Boli parazitare întâlnite la rumegătoare
- parazitoze digestive: cocidioza mieilor, moniezioze, nematodoze gastrointestinale la
ovine şi bovine, neoascaridioza viţeilor;
- patologia ficatului: insuficienţa hepatică, fotosensibilizarea hepatogenă, leptospiroza,
fascioloza bovinelor şi ovinelor, cisticercoza hepatoperitoneală a mieilor.
Semestrul 12
Patologia glandei mamare
Morfofiziologia glandei mamare
Tulburări circulatorii ale glandei mamare
Tulburări funcţionale ale glandei mamare
Afecţiuni chirurgicale ale glandei mamare
Afectiuni inflamatorii ale glandei mamare

Metode de predare

Observaţii

Prezentarea temelor se va realiza cu
ajutorul mijloacelor multimedia
(computer şi video-proiector), planşe
didactice şi expunere liberă.

3 ore

Idem

3 ore

Idem

3 ore

Idem

3 ore

Prezentarea temelor se va realiza cu
ajutorul mijloacelor multimedia
(computer şi video-proiector), planşe
didactice şi expunere liberă.

2 ore

Patologia cutanată:
- alopecia, urticaria, eczema, fotodermatoza, paracheratoza, tricofiţia;
-dermatofiloza, papilomatoza, scabiile ovinelor, scabiile bovinelor, parazitism extern
permanent cu insecte la bovine.
Encefalopatii:
- noţiuni de diagnostic neurologic, encefalopatii, sindromul vacii culcate (downer cow
syndrome), necroza cerebrocorticală (poliencefalomalacia);
-listerioza, meningoencefalita tromboembolică infecţioasă, cenuroza mieilor, encefalopatia
spongiformă bovină (ESB), boala pruriginoasă a ovinelor (scrapie)
Bolile infecţioase ale bovinelor prezente în efective.
Diagnostic, prevenire si combatere
Bolile infecţioase ale ovinelor prezente în efective.
Diagnostic, prevenire şi combatere
Patologia nutriţional metabolică (1):
- profilul metabolic: metodologie de lucru, valori de referinţă, interpretarea modificărilor
principalilor parametri hematologici şi biochimici.
Patologia nutriţional metabolică (2):
- tulburările metabolismelor glucidic, lipidic şi proteic: hipoglicemia vacilor de lapte, cetoza,
toxiemia de gestaţie a oilor, subnutriţia, hipogamaglobulinemia, osteoporoza.
Patologia nutriţional metabolică (3):
- dismineraloze: carenţa cloruro-sodică, rahitism, osteomalacie, tetania hipomagneziană,
parezia de parturiţie, ataxia enzootică a mieilor, hipocuproza bovinelor, paracheratoza la
viţei, hiposelenoza.
Patologia nutriţional metabolică (4):
- hipovitaminoze: hipobetacarotenemia, hipovitaminoza A, carenţe tocoferol-selenice;
- tulburarea metabolismului hidromineral: deshidratarea
- pica: sindromul de pică, malofagia;
- tetanii nutriţionale: tetania nutriţională a vacilor de lapăte, tetania de iarbă, tetania de
grajd, tetania de transport.
Intoxicaţii – toxicoze (1):
- intoxicaţia cu: micotoxine, metale grele, cupru la ovine.

Idem

3 ore

Idem

2 ore

Idem

3 ore

Idem

2 ore

Idem

2 ore

Idem

2 ore

Idem

2 ore

Idem

1 oră

Intoxicaţii – toxicoze (2):
Idem
- toxicoza materno-fetală;
- intoxicaţia cu pesticide, uree furajeră, azotaţi, azotiţi, sfeclă, melasă
A. BIBLIOGRAFIE OBLIGATORIE/MINIMALĂ:
1.
Avram N. – Compendiu de fiziopatologie specială. Ed. Fundaţiei ,,România de
Mâine”, Bucureşti, 1999.
2.
Avram N. – Fiziopatologie – lucrări aplicative. Ed. Fundaţiei ,,România de Mâine”, Bucureşti, 2000.
3.
Bârză H., Fl. Cîlmău – Patologie medicală veterinară. Ed. Fundaţiei ,,România de Mâine”, Bucureşti, 1999.
4.
Bârţoiu A. I., F. Seiciu – Tratat de patologia reproducţiei la animale. Ed. II, 2006
B. BIBLIOGRAFIE FACULTATIVĂ:
5.
Coman Sofia – Bolile parazitare la animalele domestice, vol. I, 2. Ed. Fundaţiei ,,România de Mâine”, Bucureşti, 2002.
6.
Mihai D., V. Andronie – Medicina internă a animalelor – vol. II. Ed. Geea,Bucureşti, 2001.
7.
Potecea Elena – Bolile infecţioase ale animalelor, vol 2. Ed. Fundaţiei ,,România de Mâine”, Bucureşti, 2003.
8.2 Seminar/laborator
Metode de predare
Semestrul 11
Examinarea aparatului digestiv și a glandelor anexe la rumegătoare.
În scopul atingerii obiectivelor lucrărilor
practice se vor utiliza: explicaţia,
execuţia, observaţia, comparaţia şi
deducţia logică.
Examinarea externă și internă a aparatului genital la rumegătoare.
Pentru toate cazurile examinate se vor
intocmi foi de observații individuale,
prescripții medicale sau buletine de
analiză, de la caz la caz.
Diagnosticul bolilor parazitare prezente la rumegătoare prin metode clinice și de laborator.
Pentru toate cazurile examinate se vor
intocmi foi de observații individuale,
prescripții medicale sau buletine de
analiză, de la caz la caz.

Semestrul 12
Examenul glandei mamare, diagnosticul mamitelor prin metode clinice și de laborator,
inițierea unor tratamente specifice acestor afecțiuni.
Examinarea rumegătoarelor în vederea diagnosticării unor afecțiuni neurologice și ale
sistemului nervos.
Diagnosticul bolilor infecțioase întâlnite la rumegătoare, masuri de combatere și metode
profilactice implementate.
Diagosticul unor afecțiuni metabolice ale rumegătoarelor prin metode clinice și de laborator.

Colocviu ,,Clinica rumegătoarelor:’

Pentru toate cazurile examinate se vor
intocmi foi de observații individuale,
prescripții medicale sau buletine de
analiză, de la caz la caz.
Pentru toate cazurile examinate se vor
intocmi foi de observații individuale,
prescripții medicale sau buletine de
analiză, de la caz la caz.
Pentru toate cazurile examinate se vor
intocmi foi de observații individuale,
prescripții medicale sau buletine de
analiză, de la caz la caz.
Pentru toate cazurile examinate se vor
intocmi foi de observații individuale,
prescripții medicale sau buletine de
analiză, de la caz la caz.
Colocviu practic: studiu de caz pe un
animal de rentă

1 oră

Observaţii
12 ore

14 ore

10 ore

8 ore

6 ore

6 ore

8 ore

2 ore

A. BIBLIOGRAFIE OBLIGATORIE/MINIMALĂ:
8.
Avram N. – Compendiu de fiziopatologie specială. Ed. Fundaţiei ,,România de
Mâine”, Bucureşti, 1999.
9.
Avram N. – Fiziopatologie – lucrări aplicative. Ed. Fundaţiei ,,România de Mâine”, Bucureşti, 2000.
10. Bârză H., Fl. Cîlmău – Patologie medicală veterinară. Ed. Fundaţiei ,,România de Mâine”, Bucureşti, 1999.
11. Bârţoiu A. I., F. Seiciu – Tratat de patologia reproducţiei la animale. Ed. II, 2006
B. BIBLIOGRAFIE FACULTATIVĂ:
12. Coman Sofia – Bolile parazitare la animalele domestice, vol. I, 2. Ed. Fundaţiei ,,România de Mâine”, Bucureşti, 2002.
13. Mihai D., V. Andronie – Medicina internă a animalelor – vol. II. Ed. Geea, Bucureşti, 2001.
14. Potecea Elena – Bolile infecţioase ale animalelor, vol 2. Ed. Fundaţiei ,,România de Mâine”, Bucureşti, 2003.
9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice, asociaţiilor profesionale şi angajatori
reprezentativi din domeniul aferent programului

Discutarea conţinutului disciplinei cu reprezentanţi ai mediului de afaceri economic:, proprietari de ferme, importatori, distribuitori şi
producători de medicamente pentru animale, reprezentanți ai autorităților locale sau central sanitar-veterinare.
10. Evaluare
Tip activitate

10.1 Criterii de evaluare

10.4 Curs

Verificarea finală
Frecvenţă
Participarea la activităţile ştiinţifice şi de
cercetare ale disciplinei

10.5 Seminar/laborator

Colocviu

10.2 Metode de evaluare
Semestrul 11
Examen oral
Lista de prezenţă la curs
Participarea la activităţile de cercetare ale disciplinei,
sesiunea de comunicări ştiinţifice, proiecte în cadrul
cercului studenţesc

10.3 Pondere din nota finală
60%
20%
20%

Promovarea probei practice

100%

10.6 Standard minim de performanţă

Pentru promovarea examenului (nota 5)este obligatoriu promovarea probei practice (colocviului).
Semestrul 12
Tip activitate
10.1 Criterii de evaluare
10.2 Metode de evaluare
10.4 Curs
Verificarea finală
Examen oral
10.5 Seminar/laborator
Colocviu
Promovarea probei practice

10.3 Pondere din nota finală
80%
20%

10.6 Standard minim de performanţă

Pentru promovarea examenului (nota 5)este obligatoriu promovarea probei practice (colocviului).

FIŞA DISCIPLINEI
15. Date despre program
1.1.Instituţia de învăţământ superior
1.2.Facultatea
1.3.Departamentul
1.4.Domeniul de studii
1.5.Ciclul de studii
1.6.Programul de studii/Calificarea
2.Date despre disciplină
2.1.Denumirea disciplinei
2.2. Codul disciplinei
2.3. Titularul activităţilor de curs
2.4.Titularul activităţilor de seminar
2.5. Anul de studiu

UNIVERSITATEA SPIRU HARET
FACULTATEA DE MEDICINĂ VETERINARĂ
MEDICINĂ VETERINARĂ
Medicină Veterinară
I (Studii universitare de licență)
Medicina veterinară

VI

CLINICA MONOGASTRICELOR (suine, leporide) + PĂSĂRILOR
Mv/6/11/52, Mv/6/12/52
Lector univ dr. Lupescu Constantin/ Lector univ . dr.Cucă Daniel
Lector univ dr. Lupescu Constantin/ Lector univ . dr.Cucă Daniel
2.6.Semestrul
11
2.7. Tipul de evaluare
Ex oral
12

3.Timpul total estimat (ore pe semestru al activităţilor didactice)
3.1 Număr de ore pe săptămână sem 11
sem 12

4

2.8.Regimul disciplinei

EX oral

din care:3.2 curs

5

3.4 Total ore din planul de învăţământ
104
din care: 3.5 curs
Distribuţia fondului de timp
Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren
Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri
Tutoriat
Examinări
Alte activităţi (vizite de studiu)
3.7 Total ore studiu individual
121
3.9 Total ore pe semestru
225

2

3.2 seminar/laborator

2
52

Ob
Ob

2
3

3.6 seminar/laborator

78
ore
10
10
2
3
-

3.10 Număr de credite

9 (4;5)

4. Precondiţii (acolo unde este cazul)
4.1 de curriculum



4.2 de competenţe



5. Condiţii ( acolo unde este cazul)
5.1. de desfăşurare a cursului

5.2. de desfăşurare a
seminarului/laboratorului

Bolile infectioase ,farmacologia, tehnologii de cresterea păsărilor, tehnologii de crestere a suinelor, tehnologii de
creștere a iepurilor
Aprecierea statusului clinic și / sau epidemiologic într-o fermă/ crescătorie de păsări/ fermă de porci/ crescătorie de
iepuri.













Numărul de locuri : 50
Videoproiector
Laptop
Ecran
Tablă
Conectare internet
Ferma didactică Negoești –sectorul de păsări
Ferma didactică Negoești –sectorul de suine.
Ferma didactică Pantelimon-sectorul de păsări
Vizite ferme avicole
Vizite ferme de suine.
Vizite crescătorii de iepuri.

Competenţe
transversale

Competenţe
profesionale

6. Competenţele specifice acumulate
Cursul dezvoltă următoarele aptitudini, competenţe profesionale:

1. Cognitive- Însuşirea cunoştinţelor privind sindroamele de boală şi diagnosticul diferenţial la păsări, porci și iepuri. Însuşirea limbajului
medical de bază referitor la patologia aviară, a porcilor și a iepurilor. Cunoaşterea şi recunoaşterea principalelor leziuni caracteristice şi specifice
în bolile păsărilor, porcilor și iepurilor. Cunoaşterea şi recunoaşterea leziunilor patognomonice în bolile păsărilor, suinelor și iepurilor. Stabilirea
de scheme de vaccinare pentru diferite situații epidemiologice.


2. Abilităţi- Realizează primele etape de diagnostic clinic, diagnostic prezumptiv și diagnosticul de certitudine în diferite afecţiuni la păsări
,suine și iepuri, mai ales în diferite stuații epidemiologice și diferite sisteme de creștere. Orientează şi stabileşte tratamente, programe şi scheme
de vaccinare în efective de păsări, porci și iepuri cu mărimi, biotopuri și destinații economice diferite.
1. Competenţe de rol
Executarea responsabilă a lucrărilor practice de clinica de către studenţi în condiţii de autonomie restrânsă şi familiarizarea acestora cu activităţi
specifice ale muncii în echipă. Capacitatea de a întocmi un protocol terapeutic corect şi de a institui medicaţia corespunzătoare în patologia
suinelor, păsărilor și iepurilor.
2. Competenţe de dezvoltare personală şi profesională: Conştientizarea nevoii de formare continuă; utilizarea eficientă a resurselor şi tehnicilor
de învăţare pentru dezvoltarea personală şi profesională. Competenţă privind instituirea profilaxiei, tratamentului si a masurilor de combatere a
bolilor la suine, păsări și iepuri.

7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate)
7.1 Obiectivul general al disciplinei
Obiectivul principal al cursului constă în dobândirea cunostintelor şi formarea abilităţilor referitoare la:

capacitatea de evaluare generală a stării de sănătate a suinelor, păsărilor și leporidelor;

capacitatea de a sesiza, evalua şi identifica cauzele eventualelor afecţiuni

capacitatea de a utiliza examenele semiologice şi a solicita examene de laborator specifice

capacitatea de a institui tratamente corecte ale afecţiunilor diagnosticate.

insusirea elementelor specifice patologiei de ferma, a tehnopatiilor cat si a patologiei de individ,
pornind de la cunostiinte din anii anteriori, pe baza prelegerilor sintetice si a exemplificarilor in
ferme
7.2 Obiectivele specifice
Insusirea de cunostinte privind:

apariţia, evoluţia, prevenirea, combaterea şi supravegherea bolilor suinelor,păsărilor si iepurilor.

principalele caracteristici prin care se manifestă o boală sau un sindrom din cadrul patologiei porcine
sau aviare in scopul stabilirii diagnosticului

mecanismele si elementele care concura la declansarea unor boli specifice suinelor, păsărilor,
iepurilor sau zoonozelor, elemente necesare în efectuarea unor anchete epizootologice cât mai
clare, complexe şi complete.

Activitatea desfăşurată la lucrările practice va contribui la formarea urmatoarelor abilităţi şi
competenţe:

deprinderea studenţilor cu examenele clinice la suine, păsări și iepuri pe aparate (digestiv, respirator,
urinar, de reproducţie)

deprinderea studenţilor cu utilizarea instrumentarului medical şi/sau a aparaturii de investigaţie
pentru examene clinice si anatomo-patologice

competenţe pentru recoltarea probelor pentru examene complete de laborator
8. Conţinuturi
8.1 Curs

Metode de
predare

Obs.

Power point, film,
demonstrații pe
aparatura
transportabilă
Activitate practică
în fermă

2 ore

Semestrul 11
Noţiuni introductive, definiţia şi obiectul clinicii de bolile păsrilor , concepte de bază

vizita şi inspecţia într-o fermă de păsări

staţia de incubaţie – problemele de patologiea incubaţiei

dezinfecţii şi probleme organizatorice

examinarea clinică

aşternutul


cuştile –unde este cazul sau alte moduri de întreţinere

păsările în colectivitate

păsările extrase din colectivitate

păsări silvatice crescute semiintensiv

păsări de sport
Principii ale prevenirii bolilor la păsări : diagnostic şi prevenţie

Principiile supravegherii şi controlului într-o fermă de păsări sau într-o zonă geografică

Principiile alcătuirii unui plan de vaccinare într-o fermă sau într-o zonă geografică
Clinica, prevenirea şi combaterea sindroamelor respiratorii la pasăre I
Micoplasmoza respiratorie aviară, Pseudopesta aviară, Bronșita infectioasă aviară,Influența aviară.
Clinica, prevenirea şi combaterea sindroamelor respiratorii la pasăre II.
Laringotraheita infecțioasă aviară, Holera aviară, Difterovariola aviară, Colibaciloza,
Clinica, prevenirea şi combaterea sindroamelor respiratorii la pasăre III.
Aspergiloza, Singamoza, Intoxicația cu ammoniac, Avitaminoza A.
Clinica, prevenirea şi combaterea principalelor boli la leporide I
.Mixomatoza, Tularemia, Pasteurloza, Mastita infecțioasă
Clinica, prevenirea şi combaterea principalelor boli la leporide II
Eimerioza, Cisticercoza, Râia sarcoptică, Râia notoedrică,
Patologia aparatului digestiv la suine
Bolile cavităţii bucale: bolile glandelor salivare, bolile mucoasei bucale
Bolile faringelui: faringitele, paralizia faringelui
Bolile esofagului: obstrucţia esofagului
Gastroenteritele bacteriene: enterotoxicoza colibacilara a purcelului sugar, diarea colibacilara de intarcare, boala edemelor,
enterotoxiemia anaeroba, dizenteria cu Treponema, salmoneloza, gastrita cu helicobacter, enterita cu Camplylobacter coli,
enterotoxiemia suinelor
Gastoenteritele virotice: gastroenterita transmisibila a porcului, enterita produsa de rotavirusuri, picorna virusuri , diarea virotica
de tip I si II., boala vomitarii deshidratarii, gastroenterita micotica, ulcerul gastric de orgine peptica gastroenteritele de natura
neinfectioasa, diareea epidemică a porcului, enterita purceilor cu virusul astro 1.
Afecţiuni intestinale: indigestia intestinală gazoasă, indigestia intestinală prin supraîncărcare, dilataţia intestinală, : torsiunea
stomacului, stenoza rectală
Bolile ficatului: insuficienţa hepatică, congestia hepatică, steatoza hepatică, amiloidoza hepatică, hepatitele, angiocolita,
colecistita, litiaza biliară
Bolile peritoneului: peritonitele, abcesele şi tumorile peritoneului
Patologia aparatului respirator la suine
Pleuropneumonia infectioasa a porcului,Rinita atrofica infectioasa,Pneumonia enzootica aporcului,Gripa porcului,Sindromul
respirator si de reproductie.
Patologia sistemului nervos la suine.
Boala lui Aujeszky,Boala de Teschen,Boala de Talfan,Rabia,Listerioza,Encefalomielita cu virus hemaglutinant.
Patologia de tip septicemic la suine.
Rujetul porcului,Pesta porcina clasica,Pesta porcina africana
Semestrul 12
Clinica, prevenirea şi combaterea sindroamelor digestive la pasăre

idem

2 ore

idem

2 ore
2 ore

idem

2 ore

idem

2 ore

idem

2 ore
6 ore

4 ore
2 ore
2 ore
idem

2 ore

Clinica, prevenirea și combaterea sindroamelor locomotorii la pasăre

idem

2 ore

Clinica, prevenirea şi combaterea sindroamelor toxice la pasăre
Aspecte clinice în sindroamele toxice:
•
Alimentare
•
Medicamentoase
•
Fungice
•
Chimice
Prevenirea poluării mediului
Clinica, prevenirea și combaterea sindroamelor nervoase la pasăre

idem

2 ore

idem

2 ore

Metode de vaccinare la păsări

idem

2 ore

Clinica prevenireași combaterea bolilor nutrițional metabolice la iepuri.

idem

2 ore

Patologia infectioasa cu manifestari cutanate
Febra aftoasa,Boala veziculoasa a porcului,Exantemul veziculos,Variola porcului,Necrobaciloza

Idem

Alte patologii infectioase la suine
Tuberculoza ,Leptospiroza,Streptococia,Stafilococia,Antraxul,Circoviroza porcină (sindromul caşectizant multisistemic al porcului
după înţărcare),Infecţiile cu adenovirus porcin.
. Patologia aparatului reproducator
Bruceloza,Sindromul respirator si de reproductie,Sindromul MMA,Parvoviroza porcină
Patologia parazitara şi micotică
Coccidioza,Ascaridioza,Pediculoza,Fusariotoxicoza,Trichomonoza purceilor,Strongiloidoza porcinelor,Balantidioza porcinelor
Patologia medicala
Anemia feripriva,Micotoxicozele,Toxicoza maternofetala

Idem

4 ore
2 ore
Idem
2 ore
Idem
2ore
Idem
2 ore

BIBLIOGRAFIE OBLIGATORIE/MINIMALĂ:

Clinica păsărilor –Compendium Eugenia Avram Editura fundaţiei "România de mâine" Bucureşti 2012

Lupescu Constantin, Note de curs, 2012

Potecea Elena, Bolile infectioase ale animalelor, vol. 1 si 2, Editura Fundatiei Romania de Maine, Bucuresti, 2000 si 2001

Bartoiu A., Seiciu Florian, Ginecologie si andrologie veterinara, Editura Fundatiei Romania de Maine, Bucuresti, 2002

Parvu Gheorghe, Toxicologie veterinara, Editura Fundatiei Romania de Maine, Bucuresti, 2002

Barza Horea, Calmau Fl., Patologia medical veterinara, Editura Fundatiei Romania de Maine, Bucuresti, 1999

Parvu Gheorghe, Boli de nutritie si metabolism la animale, Editura Fundatiei Romania de Maine, Bucuresti, 2002
8.2 Seminar/laborator

Metode de predare

Observaţii

Semestrul 11
Primul contact cu patologia aviară
•
Ferme de tip gospodăresc
•
Ferme industriale
•
Ferme bio
Principii ale prevenirii bolilor la păsări : diagnostic şi prevenţie în ferme

Prezentare effective de păsări în diferite moduri de
creștere și exploatare

3 ore

Examene clinice și discuții sub aspectul
diagnosticului prezumptiv și cel de certitudine;
metode de prevenire , combatere și tratament
Idem

3 ore

Clinica, prevenirea şi combaterea sindroamelor respiratorii la păsări în ferme de
diferite tipuri
Clinica, prevenirea şi combaterea sindroamelor digestive la păsări și iepuri în fermă

Idem

3 ore

idem

3 ore

Aspecte clinice şi examene de laborator în bolile digestive la păsări de fermă sau/și
la cele de agrement si la leporide

Demonstraţii, power point, video idem

3 ore

Protecţia muncii în fermele de crestere a porcului.
Ancheta epizootologică. Examenul clinic şi necropsic.
Sindroame gastroenterice la purceii sugari.

Activitate clinica/deplasare ferme de animale
Idem

6 ore

Sindroame gastroenterice la purceii din categoria tineret crescatorie.

Idem

3 ore

Sindroame gastroenterice la porcii grasi.

Idem

3 ore

Sindroame respiratorii la tineretul porcin si la porcii grasi.

Idem

3 ore

Sindroame nervoase la porci.

Idem

•Exemple de scheme de vaccinare în diferite situaţii epidemiologice

3 ore

3 ore

3 ore

Semestrul 12
Tehnici de vaccinare la pasăre în situaţii epidemiologice diferite
•
Individuală
•
Colectivă
•
Principii
•
Tehnici
•
Demonstraţii
Clinica bolilor la păsările de agrement

Power point și practic în fermă

3 ore

idem

3 ore

Tehnici clinice de evaluarea cazului: biopsia, biochimia clinica, citologia, coprologia,
electrocardiografia, endoscopia, hematologia, microbiologia clinică, necropsia,
radiologia

idem

3 ore

Principii terapeutice: tratamentul de prim ajutor; sedarea la păsările de agrement;
terapeutica la păsările de agrement; metode de administrarea substanţelor:
administrare topică, enterală, parenterală, dozaj

idem

3 ore

Principalele boli infecțioase ale păsărilor, iepurilor și tipurile de vaccinuri folosite –
exemple și alcătuire de scheme de vaccinare

idem

3 ore

Metode de vaccinare – executare practică de vaccinare individuală și vaccinare
colectivă

idem

3 ore

Patologia de tip septicemic
Patología aparatului reproducator
Patologia medicala si de nutritie.
Sindroame cu exprimare cutanata.
Alte patologii infectioase la suine
Boli parazitare cu exprimare clinica

Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem

BIBLIOGRAFIE OBLIGATORIE/MINIMALĂ:

Clinica păsărilor –Compendium Eugenia Avram Editura fundaţiei "România de mâine" Bucureşti 2012

Anatomie patologică veterinară Eugenia Avram Editura fundaţiei "România de mâine" Bucureşti 2010

Anatomie patologică - Caiet de lucrări practice Eugenia Avram Editura fundaţiei "România de mâine" Bucureşti 2002

Avram Eugenia, Diagnostic necropsic, Editura Fundatiei Romania de Maine, Bucuresti, 2001

Potecea Elena, Bolile infectioase ale animalelor, vol. 1 si 2, Editura Fundatiei Romania de Maine, Bucuresti, 2000 si 2001

Bartoiu A., Seiciu Florian, Ginecologie si andrologie veterinara, Editura Fundatiei Romania de Maine, Bucuresti, 2002

Parvu Gheorghe, Toxicologie veterinara, Editura Fundatiei Romania de Maine, Bucuresti, 2002

Barza Horea, Calmau Fl., Patologia medical veterinara, Editura Fundatiei Romania de Maine, Bucuresti, 1999

Sofia Coman, Boli parazitare la animalele domestice, vol. 1 si 2, Editura Fundatiei Romania de Maine, Bucuresti, 2002 si 2003

Parvu Gheorghe, Boli de nutritie si metabolism la animale, Editura Fundatiei Romania de Maine, Bucuresti, 2002
9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice, asociaţiilor profesionale şi angajatori
reprezentativi din domeniul aferent programului

3 ore
3 ore
3 ore
3 ore
3 ore
3 ore



Discutarea conţinutului disciplinei cu reprezentanţi ai mediului de afaceri economic: ferme avicole si de prestigiu (Agrisol, Transavia, Semar,
Av. București, Av. Bacău , Carniprod, Smitfield ferme, Premium Pork etc) fazanerii (Gherghița și Ghimpați), dar și cu Asociația Crescătorilor
de Păsări și Asociația Medicilor Veterinari din Patologia Aviară

10. Evaluare
Tip activitate

10.1 Criterii de evaluare

10.2 Metode de evaluare

10.3 Pondere din nota finală

10.4 Curs

E

70%

10.5 Seminar/laborator

Cv

30%

Semestrul 11

100%


Standard minim de performanţă Pentru nota 5: Depistarea principalelor semne clinice de boala; Intocmirea fisei de observatie
Semestrul 12

Tip activitate
10.4 Curs

10.1 Criterii de evaluare

10.2 Metode de evaluare
E

10.3 Pondere din nota finală
60%

Cv

40%

10.5 Seminar/laborator

100%


Standard minim de performanţă Pentru nota 5: Depistarea principalelor semne clinice de boala; Intocmirea fisei de observatie

FIŞA DISCIPLINEI
16. Date despre program
1.1.Instituţia de învăţământ superior
1.2.Facultatea
1.3.Departamentul
1.4.Domeniul de studii
1.5.Ciclul de studii
1.6.Programul de studii/Calificarea

Universitatea SPIRU HARET
MEDICINĂ VETERINARĂ
Medicină Veterinară
Medicină Veterinară
I (Studii universitare de licenţă)
Medicină Veterinară

2.Date despre disciplină
2.1.Denumirea disciplinei
2.3. Titularul activităţilor de curs
2.4.Titularul activităţilor de seminar
2.5. Anul de studiu

Clinica animalelor de companie
Lector univ. dr. Sallay Arpad
Lector univ. dr. Sallay Arpad
VI
VI

2.6.Semestrul

11

2.7. Tipul de
evaluare

12

3.Timpul total estimat (ore pe semestru al activităţilor didactice)
3.1 Număr de ore pe săptămână sem 11
6
3.2. din care: curs
sem 12
6
3.4 Total ore din planul de învăţământ
168
3.5.din care: curs
Distribuţia fondului de timp
Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren
Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri
Tutoriat/consultaţii
Examinări
Alte activităţi (vizite de studiu etc)
3.7 Total ore studiu individual
82
3.9 Total ore pe semestre
250
3.10 Număr de credite
10 (5 si 5)
1 ECTS = 25 ore
4. Precondiţii (acolo unde este cazul)
4.1 de curriculum
MV/5/2/77; MV/5/2/78; MV/5/2/79; MV/5/2/80;
4.2 de competenţe
Examinarea clinică şi interpretarea analizelor de laborator
5. Condiţii ( acolo unde este cazul)
5.1. de desfăşurare a cursului

5.2. de desfăşurare a
seminarului/laboratorului










E oral

Număr de locuri: 50
Videoproiector
Laptop
Tablă
Cretă /marker
Conectare internet
Număr de locuri: 14
Studiu clinic – consultaţii animale de companie

2.8.Regimul
disciplinei

E scris

3
2
70

3.3 seminar/laborator
3.6 seminar/laborator

Ob
Ob

3
4
98
ore
10
20
38
22
14
0






Tablă
Cretă/marker
PC
Planşe – algoritmi medicali

Competenţe
transversale

Competenţe
profesionale

6. Competenţele specifice acumulate
Cognitive:
Însuşirea cunoştinţelor privind sindroamele de boală şi diagnosticul diferenţial la animalele de companie. Însuşirea cunoştinţelor cu privire
la realizarea testelor de laborator în vederea stabilirii unui diagnostic precis şi corect.
Abilităţi:
Utilizează metodele diagnosticului clinic şi paraclinic în vederea stabilirii corecte a diagnosticului şi a evoluţiei prognozate a bolii. Abilităţi
în a acorda asistenţă veterinară de urgenţă şi efectuează primul ajutor pentru toate speciile de animale.

Elaborează algoritmul afecţiunii patologice

Dezvoltă protocolul terapeutic pe baza diagnosticului stabilit

Implementează scheme privind diagnosticul diferenţial. Discuţii colaterale
Competenţe de rol:
Executarea responsabilă a lucrărilor practice de clinica animalelor de companie de către studenţi în condiţii de autonomie restrânsă şi
familiarizarea acestora cu activităţi specifice ale muncii în echipă. Capacitatea de a întocmi un protocol terapeutic corect şi de a institui
medicaţia corespunzătoare.
Competenţe de dezvoltare personală şi profesională:
Conştientizarea nevoii de formare continuă; utilizarea eficientă a resurselor şi tehnicilor de învăţare pentru dezvoltarea personală şi
profesională.

7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate)
7.1 Obiectivul general al disciplinei
Disciplină completează şi aprofundează prin diversitatea şi complexitatea tematicii
abordate foarte multe domenii ale biologiei, începând cu rememorări anatomo-fiziologice,
continuând cu elemente de semiotică şi diagnostic clinic diferenţial, finalizând prin stabilirea
conduitei terapeutice, dar şi a profilaxiei specifice sau nespecifice, pentru afecţiunile dezvoltate.
Abordarea tematicii sub forma sindroamelor şi elementelor specifice necesare
diagnosticului diferenţial, are ca scop completarea cunoştinţelor profesionale a studenţiilor.
7.2 Obiectivele specifice
Însuşirea cunoştinţelor privind sindroamele de boală şi diagnosticul diferenţial
la
animalele de companie. Aprofundarea cunoştinţelor privind mijloacele terapeutice şi
imunoprofilactice specifice în terapia animalelor de companie.
8. Conţinuturi
8.1 Curs
Semestrul 11

Metode de predare

Patologia animalelor de companie
Abordarea pacientului. Menţinerea stării de sănătate şi profilaxia îmbolnăvirilor
Anamneza. Modalităţi de abordare a pacientului. Elemente de semiotică.
Menţinerea stării de sănătate şi profilaxia îmbolnăvirilor.
Relaţia medic – proprietar animal. Aspecte de ordin moral, educaţional şi informativ.
Patologia clinică cefalică. Manifestări clinice în afecţiuni
focale sau zonale cefalice.
Modificări de ansamblu ale faciesului. Tipuri de facies în
medicina veterinară.
Manifestări clinice în afecţiuni focale sau zonale cefalice
1. Manifestări clinice oculare
2. Manifestări clinice bucale
Manifestări clinice în afecţiuni focale sau zonale cefalice
3.Manifestări clinice nazale
4.Manifestări clinice auriculare
Patologia respiratorie. Metode de diagnostic în cadrul sindroamelor respiratorii.
Semiologia pacientului cu insuficienţă respiratorie
Principii de bază în explorarea funcţională pulmonară
Fiziopatologia tulburărilor de reglare a ventilaţiei pulmonare şi tisulare în diferite boli
sistemice.
Protocolul medicamentos de urgenţă în insuficienţa respiratorie
Patologia digestivă. Metode de diagnostic în cadrul sindroamelor digestive.
Semiologia pacientului cu afecţiuni digestive
Semiologia şi clinica glandelor anexe ale tubului digestiv.
Interpretarea enzimodiagnosticului hepatic. Clasificarea clinică a hepatopatiilor.
Investigaţii biochimice ale pancreasului exocrin. Patologia pancreasului exocrin.
Abordarea terapeutică a pacientului cu patologie digestivă
Patologia cardio-circulatorie. Bilanţul cardiac.
Semiologia pacientului cardiac
Protocolul de investigaţie cardio-circulatorie. Electrocardiograma.
Investigaţii biochimice în afecţiunile cardiace
Corelaţii între patologia cardiacă şi reumatismală
Riscul operator la pacientul cardiac. Evaluarea preoperatorică. Bilanţul cardiac.
Afectarea cardiacă în diferite boli sistemice
Hipertensiunea pulmonară şi afecţiunile cardiace. Abordarea terapeutică a pacientului cardiac

Observaţii
Nr.ore

Prezentarea temelor se va realiza prin
expunere liberă şi dezvoltarea algoritmilor
medicali adiacenţi tematicii săptămânale
Idem
Idem

Idem

Idem

Idem
Idem

Idem

Idem

Idem

Idem

Idem

Semestrul 12
Tulburările echilibrului hidroelectrolitic şi acidobazic.
Diagnosticul tulburărilor hidroelectrolitice. Ionograma..Tulburările concentraţiei
de sodium.
Tulburările concentraţiei de potasiu. Tulburările concentraţiei de clor

Prezentarea temelor se va realiza prin expunere liberă
şi dezvoltarea algoritmilor medicali adiacenţi tematicii
săptămânale
Idem

Tulburările echilibrului hidroelectrolitic şi acidobazic.
Tulburările concentraţiei de calciu. Tulburările concentraţiei de fosfor.
Tulburările echilibrului acidobazic.
Reechilibrarea hidroelectrolitică.Abordarea terapeutică a pacientului cu tulburări
electrolitice sau/şi acidobazice
Patologia neurologică. Metode de diagnostic în neurologie.
Semiologia pacientului cu afecţiuni neurologice. Manifestări neurologice cefalice.
Patologia nerviilor cranieni.
Patologia neurologică. Metode de diagnostic în neurologie.
Sindroame de neuron motor. Neuropatii periferice. Dererea cervicală şi lombară
de cauză discală
Leziuni de plex brahial şi lombar. Abordarea terapeutică a pacientului cu
patologie neurologică
Patologia reumatologică. Diagnostic şi evaluare clinică.
Sindroamele dureroase reumatologice. Rolul imagisticii şi a profilului biochimic
sangvin în patologia reumatologică
Patologia reumatologică. Diagnostic şi evaluare clinică.
Complicaţiile sistemice ale patologiei reumatologice. Abordarea terapeutică a
pacientului cu tulburări reumatologice
Patologia dermatologică. Principiile tratamentului dermatologic
Dermatoze frecvente întâlnite la animalele de companie. Leziuni pigmentare
întâlnite la animalele de companie. Leziuni umede sau uscate întâlnite la
animalele de companie.
Patologia dermatologică. Principiile tratamentului dermatologic
Leziuni eritematoase întâlnite la animalele de companie. Leziunile ulcerative
întâlnite la animalele de companie. Abordarea terapeutică a pacientului cu
patologie dermatologică
Afecţiuni hematologice. Aspecte frecvente în hematologie
Interpretarea frotiurilor de sânge periferic şi de măduvă osoasă. Afecţiuni
eritrocitare. Afecţiuni hemoragipare şi trombotice.

Idem

Sindroame limfoproliferative. Hemaforeza şi transfuziile de singe

Idem

Patologia endocrinologică. Hormonograma.
Afecţiunile hipotalamusului şi hipofizei. Afecţiunile tiroidiene. Afecţiunile
glandelor paratiroide. Afecţiunile corticosuprarenalei şi medulosuprarenalei.
Afecţiunile pancreasului endocrine. Utilizarea clinică a glucocorticoizilor
Teste diagnostice şi decizia medicală. Utilitatea testelor de
laborator în diagnosticul animalelor de companie.Efectuarea
testelor diagnostice. Utilitatea testelor în diagnostic şi tratament.

Idem

Idem
Idem

Idem

Idem

Idem

Idem

Idem

Idem

Idem

Bibliografie obligatorie
1. A. Sallay – Notiţe de curs – Clinica animalelor de companie, Bucureşti 2015
2.Avram N. – Compendiu de fiziopatologie specială. Ed. Fundaţiei ,,România de Mâine”, Bucureşti 1999.
3. Avram N. – Fiziopatologie – lucrări aplicative. Ed. Fundaţiei ,,România de Mâine”, Bucureşti, 2000.
4.Bârză H., Fl. Cîlmău – Patologie medicală veterinară. Ed. Fundaţiei ,,România de Mâine”, Bucureşti, 1999.
5. Mihai D., V. Andronie – Medicina internă a animalelor – vol. II. Ed. Geea, Bucureşti, 2001.
6. Potecea Elena – Bolile infecţioase ale animalelor,. Ed. Fundaţiei ,,România de Mâine”, Bucureşti, 2003.
7. Popa, V., V., Sallay, A. 2006 – Semiologie şi imagistică medical-veterinară, vol. I.şi vol II, Editura Fundaţiei „România de Mâine”, Bucureşti.
Bibliografie facultativă
1. Adameşteanu, I., Nicolau, A., Bârză, H. 1959 – Semiologie medicală veterinară. Editura didactică şi pedagogică, Bucureşti.
2. Bârză, H., Cornilă, M. 2002 – Bolile sistemului nervos, În „Tratat de medicină veterinară”, coord. Constantin, N., Ed. Tehnică, Bucureşti.
3. Brăslaşu, C., M., Popescu, Al. 2001 – Urgenţe cardiovasculare în medicina veterinară. Editura ARTPRIM, Bucureşti.
4. Constantin, N., Cotruţ, M., Şonea, A. 1998 – Fizologia animalelor domestice, vol. II. Editura Coral-Sanivet, Bucureşti.
5. Mihai D. 1990 – Diagnosticul clinic diferenţial al bolilor interne la animale. Editura Ceres, Bucureşti.1
6. Mihai, D., Andronie, V. 2001 – Medicina internă a animalelor, vol. II. Editura GEEA, Bucureşti.
7. Varachiu, N., Leancu, M., Neaga, N., Pop, Al. 1976 – Fiziopatologie. Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti.
8. Vlăgoiu, C., 2002 – Examinarea faciesului. Examinarea şi semiologia organelor prediafragmatice. „Tratat de Medicină Veterinară”, coord. Constantin, N.,
Ed. Tehnică, Bucureşti.

8.2 Seminar/laborator
Metode de predare
Semestrul 11
Anamneza - primul contact cu proprietarul (deţinătorul) animalului. Motivul În scopul atingerii obiectivelor lucrărilor practice
prezentării la medic
se vor utiliza: explicaţia, execuţia, observaţia,
Istoricul medical al animalului.
comparaţia şi deducţia logică.
Metode clinice principale şi complementare de investigaţie medicală.
Idem
Prezentarea cazului în clinică pe baza datelor anamnetice şi a celor obţinute in clinică în urma
Idem
investigaţilor.
Inregistrarea în fişa de observaţie, examinarea clinică şi
Idem
stabilirea diagnosticului pe animalul prezentat la consultaţie
Anamneza şi semiologia sistemului cardiovascular. Bilanţul cardiac.
Idem
Anamneza şi semiologia sistemului pulmonar. Notiuni generale privind patologia
Idem
insuficienţei respiratorii.
Anamneza şi semiologia sistemului respirator. Boli ce afectează circulaţia aerului
prin căiile respiratorii. Boli ce afectează structura sau funcţia parenchimului
pulmonar.
Anamneza şi semiologia sistemului respirator. Boli pleurale şi mediastinale.Boli cu
repercusiuni asupra dinamicii toraco-diafragmatice. Tulburări respiratorii prin
afectarea mecanismelor de reglare
Toracocenteza şi puncţia pleuralã – tehnica puncţionării şi interpretarea
biochimică.-hematologică a lichidului pleural.
Anamneza şi semiologia sistemului respirator. Toracocenteza şi puncţia pleuralã –
tehnica puncţionării şi interpretarea biochimică.-hematologică a lichidului pleural.
Anamneza şi semiologia sistemului gastrointestinal. Notiuni generale privind
patologia digestivă. Constipaţia. Diareea.Ulcerul. Disfagia.
Anamneza şi semiologia sistemului gastrointestinal. Colita ulcerativă. Sindromul
colonului iritabil. Sindromul de malabsorbţie gastrointestinală.
Anamneza şi semiologia glandelor anexe ale tubului digestiv. Patologia hepatică.
Patologia pancreatică.
Anamneza şi semiologia glandelor anexe ale tubului digestiv.
Teste de laborator efectuate în cadrul patologiei hepato-pancreatice
Recapitularea datelor clinice referitoare la patologia digestivă şi respiratorie.
Semestrul 12
Anamneza şi semiologia Tulburărilor echilibrului hidroelectrolitic şi acidobazic.
Diagnosticul tulburărilor hidroelectrolitice. Ionograma.
Patologia neurologică. Metode de diagnostic în neurologie.Semiologia pacientului
cu afecţiuni neurologice. Manifestări neurologice cefalice. Patologia nerviilor
cranieni.
Patologia neurologică. Metode de diagnostic în neurologie. Sindroame de neuron
motor. Neuropatii periferice. Dererea cervicală şi lombară de cauză discală Leziuni
de plex brahial şi lombarAbordarea terapeutică a pacientului cu patologie
neurologică
Patologia reumatologică. Diagnostic şi evaluare clinică.
Sindroamele dureroase reumatologice. Rolul imagisticii şi a profilului biochimic
sangvin în patologia reumatologică
Patologia reumatologică. Diagnostic şi evaluare clinică.
Complicaţiile sistemice ale patologiei reumatologice. Abordarea terapeutică a
pacientului cu tulburări reumatologice
Patologia dermatologică. Principiile tratamentului dermatologic
Dermatoze frecvente întâlnite la animalele de companie. Leziuni pigmentare
întâlnite la animalele de companie. Leziuni umede sau uscate întâlnite la animalele
de companie.Leziuni eritematoase întâlnite la animalele de companie. Leziunile
ulcerative întâlnite la animalele de companie. Abordarea terapeutică a pacientului
cu patologie dermatologică
Afecţiuni hematologice. Aspecte frecvente în hematologie
Interpretarea frotiurilor de sânge periferic şi de măduvă osoasă. Afecţiuni
eritrocitare. Afecţiuni hemoragipare şi trombotice. Sindroame limfoproliferative.
Hemafereza şi transfuziile de sînge
Patologia endocrinologică. Hormonograma.
Afecţiunile hipotalamusului şi hipofizei. Afecţiunile tiroidiene. Afecţiunile
glandelor paratiroide. Afecţiunile corticosuprarenalei şi medulosuprarenalei.
Afecţiunile pancreasului endocrine. Utilizarea clinică a glucocorticoizilor
Teste diagnostice şi decizia medicală. Utilitatea testelor de laborator în
diagnosticul animalelor de companie.Efectuarea testelor diagnostice. Utilitatea
testelor în diagnostic şi tratament.
Recapitulare in vederea prezentării cazului clinic la examenul de licenţă

Idem

Idem

Colocviu – susţinere practică pen baza unei teme
stabilite la începutul semestrului.
Idem
Idem

Idem

Idem

Idem

Idem

Idem

Idem

Idem

Idem
Recapitulare in vederea prezentării cazului clinic la examenul de licenţă
Idem
Recapitulare in vederea prezentării cazului clinic la examenul de licenţă

Idem

Recapitulare in vederea prezentării cazului clinic la examenul de licenţă

Colocviu

Observaţii

Bibliografie obligatorie
Avram N. – Compendiu de fiziopatologie specială. Ed. Fundaţiei ,,România de Mâine”, Bucureşti 1999.
Avram N. – Fiziopatologie – lucrări aplicative. Ed. Fundaţiei ,,România de Mâine”, Bucureşti, 2000.
Bârză H., Fl. Cîlmău – Patologie medicală veterinară. Ed. Fundaţiei ,,România de Mâine”, Bucureşti, 1999.
Mihai D., V. Andronie – Medicina internă a animalelor – vol. II. Ed. Geea, Bucureşti, 2001.
Potecea Elena – Bolile infecţioase ale animalelor,. Ed. Fundaţiei ,,România de Mâine”, Bucureşti, 2003.
Popa, V., V., Sallay, A. 2006 – Semiologie şi imagistică medical-veterinară, vol. I. Editura Fundaţiei „România de Mâine”, Bucureşti.
Popa, V., V., Sallay, A. 2006 – Semiologie şi imagistică medical-veterinară, vol. II. Editura Fundaţiei „România de Mâine”, Bucureşti.
9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice, asociaţiilor profesionale şi angajatori
reprezentativi din domeniul aferent programului

Discutarea conţinutului disciplinei cu reprezentanţi ai mediului de afaceri economic: reprezentanţi şi distribuitori medicali;
reprezentanţi din domeniul imagistic (echografie, radiografie, endoscopie, rezonanţă magnetică).

10. Evaluare
Tip activitate

10.1 Criterii de evaluare

10.2 Metode de evaluare

10.4 Curs

Verificarea finală

Examen oral. Dezvoltarea şi argumentarea
algoritmului medical impus din subiectele de
examen

10.5 Seminar/laborator

Colocviu

Promovarea probei practice

10.3 Pondere din nota
finală
80%

20%

10.6 Standard minim de performanţă

Pentru promovarea examenului (nota 5): promovarea probei practice (criteriu obligatoriu), acumularea la examenul oral a minim 5 puncte la
fiecare subiect.

FIŞA DISCIPLINEI
17. Date despre program
1.1.Instituţia de învăţământ superior
1.2.Facultatea
1.3.Departamentul
1.4.Domeniul de studii
1.5.Ciclul de studii
1.6.Programul de studii/Calificarea
2.Date despre disciplină
2.1.Denumirea disciplinei
2.3. Titularul activităţilor de curs
2.4.Titularul activităţilor de seminar
2.5. Anul de studiu

UNIVERSITATEA SPIRU HARET
FACULTATEA DE MEDICINĂ VETERINARĂ
MEDICINĂ VETERINARĂ
medicină veterinară
I (Studii universitare de licenţă)
Medicina veterinară

VI

CLINICA ECVINELOR
Dr. Gheorghe Bărboi
Dr. Gheorghe Bărboi
2.6.Semestrul
11

2.7. Tipul de evaluare

12
3.Timpul total estimat (ore pe semestru al activităţilor didactice)
3.1 Număr de ore pe săptămână sem 11
5
sem 12

din care:3.2 curs

5

3.4 Total ore din planul de învăţământ
140
din care: 3.5 curs
Distribuţia fondului de timp
Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren
Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri
Tutoriat
Examinări
Alte activităţi (vizite de studiu)
3.7 Total ore studiu individual
35
3.9 Total ore pe semestre
175
3.10 Număr de credite
7 (3;4)
4. Precondiţii (acolo unde este cazul)
4.1 de curriculum
4.2 de competenţe
5. Condiţii ( acolo unde este cazul)
5.1. de desfăşurare a cursului




2

Ex.
oral
EX oral

3.3 seminar/laborator

2
56

Numărul de locuri : 50
Videoproiector
Laptop
Ecran

Ob
Ob

3
3

3.6 seminar/laborator

Bolile infectioase ,semiologie, medicală, chirurgie
Aprecierea statusului clinic şi / sau epidemiologic într-o fermă de ecvine






2.8.Regimul
disciplinei

84
ore
3
13
3
3
3
10





5.2. de desfăşurare a
seminarului/laboratorului

Tablă
Conectare internet
Ferma didactică Negoiesti –Călăraşi
Depozitul de Cai Toboc Bucureşti

6. Competenţele specifice acumulate

Competenţe
transversale

Competenţe
profesionale



Cursul dezvoltă următoarele aptitudini, competenţe profesionale:

1. Cognitive- Însuşirea cunoştinţelor privind sindroamele de boală şi diagnosticul diferenţial la ecvine. Însuşirea limbajului medical de bază
referitor la patologia ecvină. Cunoaşterea şi recunoaşterea principalelor leziuni, semne cliniceşi leziuni caracteristice specifice în bolile
ecvinelor.
2. Abilităţi- Realizează primele etape de diagnostic de certitudine în diferite afecţiuni la ecvine. Orientează şi stabileşte tratamente, programe
şi scheme de vaccinare în bolile ecvinelor.

1. Competenţe de rol - Executarea responsabilă a lucrărilor practice de clinica ecvină de către studenţi în condiţii de autonomie restrânsă şi
familiarizarea acestora cu activităţi specifice ale muncii în echipă. Capacitatea de a întocmi un protocol terapeutic corect şi de a institui
medicaţia corespunzătoare în patologia ecvină.
2. Competenţe de dezvoltare personală şi profesională: Conştientizarea nevoii de formare continuă; utilizarea eficientă a resurselor şi
tehnicilor de învăţare pentru dezvoltarea personală şi profesională. Competenţă privind instituirea profilaxiei, tratamentului si a masurilor de
combatere a bolilor la ecvine.

7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate)
7.1 Obiectivul general al disciplinei
Odată cu schimbarea statutului calului din animal de muncă în acela de animal de agrement
(sport), aspectele de patologie trebuie să fie aprofundate şi însuşite de orice student viitor medic
veterinar practician.
Cursul îşi propune să aprofundeze cunoştinţele asupra patologiei ecvinelor întro abordare a
acestuia pe sindroame.
Obiectivul principal al cursului constă în formarea abilităţilor şi dobândirea următoarelor
competenţe:
 capacitatea de evaluare generală a stării de sănătate a ecvinelor
 capacitatea de a sesiza, evalua şi identifica cauzele eventualelor afecţiuni
 capacitatea de a utiliza examenele semiologice şi a solicita examene de laborator
specifice
 capacitatea de a institui tratamente corecte ale afecţiunilor sesizate
(diagnosticate)

7.2 Obiectivele specifice




însuşirea cunoştinţelor privind pricipalele sindroame de boală la ecvine
însuşirea cunoştinţelor privind diagnosticul diferenţial în boli cu manifestări



însuşirea cunoştinţelor privind mijloacele terapeutice şi imunoprofilactice

asemănătoare
specifice

8. Conţinuturi
8.1 Curs
Semestrul 11
Patologia aparatului respirator (1):
examene clinice şi paraclinice pentru aparatul respirator
anatomia şi fiziologia aparatului respirator
afecţiuni ale căilor respiratorii superioare

afecţiuni ale pulmonului
Patologia aparatului respirator (2):
- boli virale ale aparatului respirator
- profilaxia şi imunoprofilaxia afecţiunilor respiratorii
- tratamentul afecţiunilor respiratorii
Patologia aparatului digestiv şi a glandelor anexe (1):
afecţiuni digestive la mânji şi tineret ecvin
afecţiuni digestive la ecvine adulte
- colici: etiologie, diagnostic, tratament
Patologia aparatului digestiv şi a glandelor anexe (2):
afecţiuni intestinale: boli parazitare, bacteriene şi virale
- afecţiuni hepatice: hepatite şi hepatoze

Metode de predare
Prezentarea în power point,
prelegere, dezbatere, , studii de
caz.

idem

idem

idem

Obs.

Patologia aparatului digestiv şi a glandelor anexe (2):
afecţiuni intestinale: boli parazitare, bacteriene şi virale
- afecţiuni hepatice: hepatite şi hepatoze
Patologia sistemului cardiovascular, a sângelui şi a organelor hematopoetice (2):
afecţiuni ale măduvei hematoformatoare şi splinei - Anemia infecţioasă ecvină

idem

Patologia aparatului locomotor (1):
diagnosticul şchiopăturilor, afecţiunile articulaţiilor şi oaselor
bolile membrelor şi copitei
Patologia aparatului locomotor (2):
afecţiuni ale coloanei vertebrale
bolile muşchilor
Patologia sistemului urogenital (1):
afecţiuni ale aparatului genital femel – Metrita contagioasă ecvină, Rinopneumonia
ecvină
Patologia sistemului urogenital (2):
afecţiuni ale aparatului genital mascul – infecţii viral
afecţiuni renale
Patologia reproducţiei (1):
tulburări de reproducţie la iepe: avorturi, endometrite, monte repetate
Patologia reproducţiei (2):
tulburări de reproducţie la armăsari, calitatea materialului seminal
endocrinologia reproducţiei

idem

Semestrul 12
Patologia peri şi neonatală:
avorturi: etiologie, diagnostic, prevenire şi combatere
afecţiuni digestive şi respiratorii ale mânjilor nou-născuţi
Patologia tineretului ecvin:
afecţiuni respiratorii: etiologie, diagnostic, prevenire şi tratament
afecţiuni ale aparatului locomotor
tulburări de nutriţie şi metabolism
Patologia cutanată (dermatologie):
dermatite şi dermatoze
afecţiuni parazitare şi micotice ale pielii
tratamentul în bolile pielii
Patologia sistemului nervos:
encefalopatii
bolile nervilor
afecţiuni medulare
Afecţiuni oculare:
afecţiuni ale pleoapelor: infecţioase şi traumatice
afecţiuni ale globului ocular
tratamente în afecţiuni oculare
Afecţiuni ale cavităţii bucale:
stomatite virale, bacteriene, micotice
afecţiuni ale dinţilor - tratament
Toxicoze şi intoxicaţii:
intoxicaţii acute
toxicoze, micotoxicoze
Tulburări de metabolism:
- hipovitaminoze
carenţe energetice şi proteice
manifestări clinice, diagnostic şi tratamentultulburărilor de metabolism
Iatropatii la ecvine:
medicamentoase
afecţiuni şi accidente intra şi postchirurgicale
Boli cu etiologie microbiană
- aparatul respirator
- aparatul cardiovascular
- aparatul urogenital
- aparatul digestiv
BIBLIOGRAFIE
A.BIBLIOGRAFIE OBLIGATORIE/MINIMALĂ:
1.
Bârză H., Fl. Cîlmău – Patologie medicală veterinară. Ed. Fundaţiei
,,România de Mâine”, Bucureşti, 1999.
2. Bârţoiu A. I., F. Seiciu – Tratat de patologia reproducţiei la animale. Ed.
II, 2006.
3. Mihai D., V. Andronie – Medicina internă a animalelor – vol. II. Ed. Geea,
Bucureşti, 2001.
4. Potecea Elena – Bolile infecţioase ale animalelor, vol 2. Ed. Fundaţiei
,,România de Mâine”, Bucureşti, 2003.
B. BIBLIOGRAFIE FACULTATIVĂ:
1.. Leau T. – Propedeutică şi tehnică veterinară chirurgicală. Ed. Fundaţiei
,,România de Mâine”, Bucureşti, 2001.
2. Avram N. – Compendiu de fiziopatologie specială. Ed. Fundaţiei
,,România de Mâine”, Bucureşti, 1999.
C. BIBLIOGRAFIE SUPLIMENTARĂ:

idem

idem

idem

idem

idem
idem

idem

idem

idem

idem

idem

idem

idem

idem

idem

idem

1. Coman Sofia – Bolile parazitare la animalele domestice, vol. I, 2. Ed.
Fundaţiei ,,România de Mâine”, Bucureşti, 2002.
2. Adameşteanu I., Căpăţână Vl. – Urgenţe în medicina veterinară. Ed. Ceres,
Bucureşti, 1973.

8.2 Seminar/laborator
Semestrul 11
examene clinice şi paraclinice pentru aparatul respirator
anatomia şi fiziologia aparatului respirator
afecţiuni ale căilor respiratorii superioare
afecţiuni ale pulmonului
- boli virale ale aparatului respirator
- profilaxia şi imunoprofilaxia afecţiunilor respiratorii
- tratamentul afecţiunilor respiratorii
afecţiuni digestive la mânji şi tineret ecvin
afecţiuni digestive la ecvine adulte
- colici: etiologie, diagnostic, tratament
afecţiuni intestinale: boli parazitare, bacteriene şi virale
- afecţiuni hepatice: hepatite şi hepatoze
afecţiuni intestinale: boli parazitare, bacteriene şi virale
- afecţiuni hepatice: hepatite şi hepatoze
afecţiuni ale măduvei hematoformatoare şi splinei - Anemia
infecţioasă ecvină
-

diagnosticul şchiopăturilor, afecţiunile articulaţiilor şi oaselor
bolile membrelor şi copitei

Metode de predare
idem

Idem

Idem
Idem
Idem

Idem

afecţiuni ale coloanei vertebrale
bolile muşchilor
afecţiuni ale aparatului genital femel – Metrita contagioasă ecvină,
Rinopneumonia ecvină
afecţiuni ale aparatului genital mascul – infecţii virale afecţiuni
renale

Idem

tulburări de reproducţie la iepe: avorturi, endometrite, monte repetate
tulburări de reproducţie la armăsari,calitatea materialului
seminal
endocrinologia reproducţiei

idem
idem

Semestrul 12
afecţiuni respiratorii: etiologie, diagnostic, prevenire şi
tratament
afecţiuni ale aparatului locomotor
tulburări de nutriţie şi metabolism
dermatite şi dermatoze
afecţiuni parazitare şi micotice ale pielii
tratamentul în bolile pielii
encefalopatii
bolile nervilor
afecţiuni medulare
afecţiuni ale pleoapelor: infecţioase şi traumatice
afecţiuni ale globului ocular
tratamente în afecţiuni oculare
stomatite virale, bacteriene, micotice
afecţiuni ale dinţilor - tratament
intoxicaţii acute
toxicoze, micotoxicoze
- hipovitaminoze
carenţe energetice şi proteice
manifestări clinice, diagnostic şi tratamentultulburărilor de
metabolism
Iatropatii la ecvine:
medicamentoase
afecţiuni şi accidente intra şi postchirurgicale
Boli cu etiologie microbiană
- aparatul respirator
- aparatul cardiovascular
- aparatul urogenital
- aparatul digestiv
BIBLIOGRAFIE
A.BIBLIOGRAFIE OBLIGATORIE/MINIMALĂ:
1.
Bârză H., Fl. Cîlmău – Patologie medicală veterinară. Ed. Fundaţiei
,,România de Mâine”, Bucureşti, 1999.
2. Bârţoiu A. I., F. Seiciu – Tratat de patologia reproducţiei la animale. Ed.
II, 2006.

idem
idem

idem

idem

idem

idem

idem
idem
idem

idem

idem

Studiu de caz
Examene clinice
Discuţii- diagnostic prezumtiv
Scheme de tratament şi profilaxie

Observaţii

3. Mihai D., V. Andronie – Medicina internă a animalelor – vol. II. Ed. Geea,
Bucureşti, 2001.
4. Potecea Elena – Bolile infecţioase ale animalelor, vol 2. Ed. Fundaţiei
,,România de Mâine”, Bucureşti, 2003.
B. BIBLIOGRAFIE FACULTATIVĂ:
1. Leau T. – Propedeutică şi tehnică veterinară chirurgicală. Ed. Fundaţiei
,,România de Mâine”, Bucureşti, 2001.
2. Avram N. – Compendiu de fiziopatologie specială. Ed. Fundaţiei
,,România de Mâine”, Bucureşti, 1999.

9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice, asociaţiilor profesionale şi angajatori
reprezentativi din domeniul aferent programului

Discutarea conţinutului disciplinei cu reprezentanţi ai mediului de afaceri economic: herghelii, depozite de armăsari, cluburi
de echitaţie, şefi de laboratoare din cadrul DSVSA judeţene.

10. Evaluare
Tip activitate

10.1 Criterii de evaluare

10.2 Metode de evaluare

10.4 Curs

Verificarea finală

Examen

10.5 Seminar/laborator

Colocviu

Promovarea probei practice

10.3 Pondere din nota
finală
70%

30%

10.6 Standard minim de performanţă

Pentru promovarea examenului (nota 5): promovarea probei practice (criteriu obligatoriu), acumularea la examenul scris a minim 5 puncte

FIŞA DISCIPLINEI
1. Date despre program
1.1.Instituţia de învăţământ superior
1.2.Facultatea
1.3.Departamentul
1.4.Domeniul de studii
1.5.Ciclul de studii
1.6.Programul de studii/Calificarea
2.Date despre disciplină
2.1.Denumirea disciplinei
2.3. Titularul activităţilor de curs
2.4.Titularul activităţilor de seminar
2.5. Anul de studiu

Universitatea Spiru Haret
Medicina Veterinara
Medicina Veterinara
Medicina Veterinara
Licenta
Medicina Veterinara

III

Deramtologie veterinara
Conferențiar univ. Dr. Andronie Viorel
Conferențiar univ. Dr. Andronie Viorel
2.6.Semestrul
5 2.7. Tipul de evaluare

3.Timpul total estimat (ore pe semestru al activităţilor didactice)
3.1 Număr de ore pe săptămână sem. 11
3
din care: 3.2 curs
3.1 Număr de ore pe săptămână sem. 12
4
din care: 3.2 curs
3.4 Total ore din planul de învăţământ
97
din care: 3.5 curs
Distribuţia fondului de timp
Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren
Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri
Tutoriat
Examinări
Alte activităţi
3.7 Total ore studiu individual
128
3.9 Total ore pe semestru
225
3.10 Număr de credite
9(5+4)
4. Precondiţii (acolo unde este cazul)
4.1 de curriculum
4.2 de competenţe
5. Condiţii ( acolo unde este cazul)
5.1. de desfăşurare a cursului
5.2. de desfăşurare a
seminarului/laboratorului
6. Competenţele specifice acumulate

2
2
50

Examen
oral

2.8.Regimul
disciplinei

3.3 seminar/laborator
3.3 seminar/laborator
3.6 seminar/laborator

Ob

1
2
36
ore
34
34
34
20
20
16

Patologie si clinica medicala

Prelegerile se desfăşoară în săli cu echipament de predare multimedia.
Lucrările practice se desfășoară în laborator dotat cu echipament multimedia, instrumente si echipamente
specifice dermatologiei. Obiectivele lucrărilor practice sunt atinse prin studiu individual, dialog, studii de caz,
evaluare, referat cu subiect impus

Competenţe profesionale

Însuşirea cunoştinţelor predate la curs şi lucrări practice.Formarea deprinderilor pentru efectuarea anamnezei şi examenului clinic
dermatologic. Recunoaşterea leziunilor elementare care să facă posibilă înţelegerea afecţiunilor dermatologice.Cunoaşterea debutului şi
evoluţiei unor dermatoze cutanate cu prognostic grav (colagenoze, pemfigus) pentru trimiterea lor la medicul specialist
dermatolog.Cunoaşterea factorilor de risc în apariţia cancerelor cutanate şi modalităţile lor de debut.Însuşirea de către studenţi a deprinderilor
practice pentru diagnosticare clinică şi paraclinică a afecţiunilor cutanate la animale. Însuşirea principiilor generale şi speciale de aplicare a
protocoalelor terapeutice şi profilactice în bolile cutanate la animale.

Competnţe transversale

Dezvoltarea de abilităţi privind întocmirea şi prezentarea unui raport dermatologic de specialitate în condiţii de clinica

7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate)
7.1 Obiectivul general al
Insuşirea de către studenţi a deprinderilor practice pentru diagnosticare clinică şi paraclinică a afecţiunilor cutanate la
disciplinei
animale. Însuşirea principiilor generale şi speciale de aplicare a protocoalelor terapeutice şi profilactice în bolile cutanate
la animale de companie.
7.2 Obiectivele specifice

Însuşirea cunoştinţelor referitoare la bolile imune cu expresie cutanata.
Dobandirea de abilitati practice pentru efectuarea examenului dermatologic
Înţelegerea corelaţiilor dintre afecţiunile dermatologice şi alte specialităţi medicale.

8. Conţinuturi
8.1 Curs
Pemfigusul complex, pemfigusul vulgaris.

Metode de predare
Prelegere axata pe suportul power-point
şi pe acces la resurse multimedia.
Interacţiune cu studenţii.

Pemfigusul vegetant, pemfigusul foliaceu.
Pemfigusul eritematos, pemfigoidul bulos.
Lupusul eritematos sistemic, lupusul eritematos discoid.
Boala aglutinarii la frig, reactia cutanata la medicamente
Eritemul multifocal, necroliza toxica epidermica,
vasculitele, sindromul uveodermatologic canin
Tratamentul dermatopatiilor

Prelegere axata pe suportul powerpoint si interacţiunea cu studenţii.
Prelegere axata pe suportul powerpoint si interacţiunea cu studenţii.
Prelegere axata pe suportul powerpoint si interacţiunea cu studenţii.
Prelegere axata pe suportul powerpoint si interacţiunea cu studenţii.
Prelegere axata pe suportul powerpoint si interacţiunea cu studenţii.
Prelegere axata pe suportul powerpoint si interacţiunea cu studenţii.

Observaţii
Sportul de curs este distribuit
studenţilor pe cale electronică la
începutul cursului
Se recomandă studenţilor
parcurgerea prealabilă a
suportului de curs pentru a putea
interacţiona în timpul predării
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem

Bibliografie obligatorie
Andronie Viorel – Note de curs 2015-2016
Bibliografie facultativă
1.Solcan Gh., Mitrea I.L., Carmen Solcan, 1999 – Dermatologia animalelor de companie, Edit. Ion Ionescu de la Brad, Iaşi.
2.Suteu I., Dulceanu N., 2001 – Parazitozele cutanate la animale. Edit. Risoprint, Cluj-Napoca.
3.Muller-Kirk’s, Small animal dermatology 16 th Edition, W.B.Saunders Company, 2001.
8.2. Seminar/laborator
Metode de predare
Observaţii
Conduita diagnosticului dermatologic. Anamneza (date legate
Prezentare
Se folosesc mijloacele din dotarea
de animal,; date legate de mediu; modul de viaţa; evoluţia
Prezentare protocol evaluare,
laboratorului
dermatozei; tratamente anterioare şi actuale)
exemplificare, studiu de caz

Conduita diagnosticului dermatologic. Examenul general.
Examenul dermatologic. Identificarea leziunilor cutanate.
Leziuni primare. Leziuni secundare. Forma şi modul de
grupare al leziunilor. Topografia leziunilor. Diagnostice
ipotetice
Conduita diagnosticului dermatologic. Examene
complementare cu interpretare imediată. Metode, tehnica de
efectuare şi interpretarea rezultatelor. Examenul microscopic

Prezentare
Prezentare protocol evaluare,
exemplificare, studiu de caz

Se folosesc mijloacele din dotarea
laboratorului

Prezentare
Prezentare protocol evaluare,
exemplificare, studiu de caz

Se folosesc mijloacele din dotarea
laboratorului

direct din raclat cutanat. Testul cu bandă adezivă. Tehnica
periajului
Conduita diagnosticului dermatologic. Examene
complementare cu interpretare imediată. Metode, tehnica de
efectuare şi interpretarea rezultatelor. Examenul cu lampa
Wood. Examenul citologic cutanat. Tricograma
Conduita diagnosticului dermatologic. Examene
complementare cu interpretare intârzâiată. Metode, tehnica de
efectuare şi interpretarea rezultatelor. Diagnosticul terapeutic.
Tehnica de intradermoreacţie.
Conduita diagnosticului dermatologic. Examene
complementare cu interpretare intârzâiată. Metode, tehnica de
efectuare şi interpretarea rezultatelor. Cultura fungică.
Examen bacteriologic cultural şi antibiograme. Biopsia
cutanată. Examene hematologice, biochimice, hormonale şi
serologice. Tehnici de imagistică medicală.
Studiu de caz-evaluare.

Prezentare
Prezentare protocol evaluare,
exemplificare, studiu de caz

Se folosesc mijloacele din dotarea
laboratorului

Prezentare
Prezentare protocol evaluare,
exemplificare, studiu de caz

Se folosesc mijloacele din dotarea
laboratorului

Prezentare
Prezentare protocol evaluare,
exemplificare, studiu de caz

Se folosesc mijloacele din dotarea
laboratorului

Studiu de caz .Test evaluare
cunoștințe

Se folosesc mijloacele din dotarea
laboratorului

Bibliografie obligatorie
Guaguere E., Prelaud P., Craig M., A practical guide to Canine Dermatology, Ed. Kalinaxis, 2008

9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice, asociaţiilor profesionale şi angajatori
reprezentativi din domeniul aferent programului
Discutarea conţinutului disciplinei cu toți cei implicați: proprietari de animale, medici veterinari.
10. Evaluare
Tip activitate

10.1 Criterii de evaluare

10.2 Metode de evaluare

10.4 Curs

Să dovedească însușirea minimă a materiei/
Răspunsuri fără erori grave

Examen oral cu bilete

10.5 Seminar/laborator

Implicarea în pregătirea şi rezolvarea problemelor
practice

Test practic

10.3 Pondere din nota
finală
70%

30%

10.6 Standard minim de performanţă
Nota 5 va fi acordată pentru insușirea minimă a cunoştinţelor de bază ale disciplinei de studiu, pentru răspunsuri fără erori și pentru activitate minima
desfășurată în timpul lucrărilor practice

