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RAPORT
de analiză privind stadiul îndeplinirii cerințelor normative de
funcționare a programului de studiu Medicină veterinară

Programul de studii universitare de licenţă Medicină Veterinară din structura
Universităţii SPIRU HARET

a fost înfiinţat prin H.G. 568/1995 publicat în M.O. nr.

185/1995. În anul 2002, Facultatea de Medicină Veterinară a fost acreditată prin H.G.
nr.944/2002 publicată în M.Of. 675/2002 iar ultima reconfirmată a fost în acest an prin H.G.
140/2017 publicată în M.Of. 525 din 04 Aprilie 2017. Procesul de educaţie şi instruire
veterinară este structurat conform Directivei 2005/36/EC cu modificări și completări
ulterioare și a H.G. nr. 469/2015 și este cuprins în Nomenclatorul domeniilor şi specializărilor
/programelor de studii universitare (integrat licenţă şi master conform reglementării
sectoriale din cadrul Uniunii Europene), la forma de învăţământ cu frecvență. Programul de
licenţă Medicină Veterinară, cumulează 360 ECTS (60 ECTS pe an), în conformitate cu
Legea Educaţiei Naţionale nr. 1/2011.
Cerinţele normative privind funcționarea programului de studii universitare de licenţă,
se regăsesc în Metodologia de evaluare externă aprobată prin H.G. nr. 1418 / 2006, iar
standardele privind personalul didactic, sunt formulate de legislaţia în vigoare cu precizările
stabilite în H.G. nr.1418/2006, standardele generale şi ghidurile aprobate de ARACIS.

I.

Conținutul procesului de învățământ

În conformitate cu Planul strategic şi operaţional al USH 2015-2016 adoptat în
Consiliul facultăţii, misiunea Facultăţii de Medicină Veterinară este cea de învățământ și
cercetare.
1.

Structura resursei umane

Facultatea de Medicină Veterinară din structura Universității Spiru Haret Bucureşti,
are un Regulament intern de Organizare Funcţionare și un Regulament de Organizare și
Funcționare a Clinicilor Veterinare Universitare. Personalul didactic din cadrul Facultăţii de
Medicină Veterinară îndeplineşte cerinţele legale pentru ocuparea posturilor didactice în
vederea practicării învăţământului superior de calitate, iar personalul didactic titularizat nu
acoperă mai mult de două norme didactice. În cadrul Facultăţii de Medicină Veterinară, îşi
desfăşoară activitatea un total de 31 cadre didactice, din care un număr de 22 cadre didactice
cu norma de bază, titularizate în învăţământul superior şi nouă cadre didactice asociate care
efectuează activităţi didactice în regim de plata cu ora. Gradul de îndeplinire a standardelor cu
privire la personalul didactic fiind indeplinite. Ne propunem pentru anul universitar următor
zece posturi noi două de conferențiar și nouă de lector.
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Toți 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. Pentru a răspunde în continuare acestor cerințe, avem în
vedere ca permanent să revizuim actualizarea cursurilor mai vechi de zece ani.

2.

Planul de învățământ

Durata şcolarizării şi volumul activităţilor didactice sunt organizate în 8 semestre, 14
săptămâni/semestru, 20-28 ore/săptămână și o durată a stagiilor de practică de 12-16
săptămâni. Planurile de învățământ pentru anii de studii 1 – 6, au fost elaborate ținând seama
de sistemul de credite transferabile și cuprind discipline în conformitate cu Directiva EC
36/2005 și HG nr. 469/2015 referitoare la specializarea Medicină veterinară astfel: discipline
fundamentale 5 15% și discipline specifice - științe fundamentale 15  30% , științe clinice
15  30%, producții animaliere 5  20%, igiena alimentelor 2  10% și discipline conform
opțiunii universității 10  20%.
Raportul dintre orele de curs şi cele privind activităţile didactice aplicative (seminarii,
laboratoare, proiecte, stagii de practică etc.) este în toţi anii de studiu de 1/1,19 (în limita
standardului ARACIS care prevede un raport de 1/1 cu o abaterea admisă de ± 20 %).
Orarul a fost elaborat într-o manieră care să permită desfăşurarea normală a procesului
de învăţământ în condiţiile legii.

3.

Studenții

Admiterea studenților în anul I, s-a desfășurat în conformitate cu prevederile
Metodologiei de admitere a USH pentru anul universitar 2016-2017, pe baza dosarului
întocmit de candidat, a fişei chestionar şi a unui interviu susţinut de candidat în faţa comisiei
de admitere. Admiterea candidaţilor s-a făcut pe baza mediei ponderate a bacalaureatului (40
%) și a competențelor cognitive ale candidatului în proporție de 60%.
Formaţiunile de studiu au fost dimensionate ca să asigure desfăşurarea eficientă a
procesului de învăţământ. Pentru programul de studiu Medicină Veterinară, în anul universitar

2016-2017 Facultatea de Medicină Veterinară a şcolarizat un număr de 196 de studenţi
distribuiţi în 15 subgrupe cu un număr mediu de 14 studenţi pe subgrupă. Precizăm că
activitatea didactică în cadrul lucrărilor practice s-a desfăşurat pe subgrupe.
În programul de studii universitare de licenţă pentru care s-a elaborat Planul de
învăţământ, au fost prevăzute stagii de practică extramurală de câte 3 săptămâni (cel puțin)
pentru fiecare an de studiu. Studenţii Facultăţii de Medicină Veterinară au avut posibilitatea
să efectueze stagiul de practică în Clinicile veterinare ale facultăţii, în unităţi de producţie
zootehnică şi de industrie alimentară, în gădini zoologice, institute de cercetare, laboratoare de
profil cu care Facultatea a încheiat convenţii – cadru de colaborare.
CENTRE PRACTICĂ
pentru efectuarea stagiului practică de specialitate extramurală 2016-2017

Nume unitate practică
S.C. Negoești SRL
S.C. Agroindustriala Pantelimon
S.C. Mixalim IMPEX SRL
S.C. Avicola București
S.C. Agro Quatro Daic SRL
Dorobanţu
Adriana
Mihaela
Intreprindere Individuală
CSA Steaua Bucureşti
S.C. Dragoş-VET SRL
S.C. Vetalvet SRL
CSV Joiţa, GIURGIU
S.C. Medeus &Co Prod IMPEX SRL

Tipul de activitate
Fermă taurine
Fermă taurine
Fermă păsări
Fermă păsări
Fermă suine
Fermă suine

S.C. Negro 2000 SRL

Unitate procesare pește

Maria Trading

Abator bovine și cabaline

S.C. Lacta SA

Unitate procesare lapte

Ferma ecvine
CMV
CMV
CMVI
Unitate procesare carne

Baza materială de care dispune facultatea corespunde parțial standardelor de
specifice de asigurare a procesului de învăţământ clinic de calitate. Deși dispunem de un
număr de 25 de laboratoare şi două clinici veterinare (animale de companie și animale mari)
dotarea nu corespunde în totalitate din punct de vedere al aparaturii, soft-urilor, materialelor şi
reactivilor specifici disciplinelor pe care le deservesc.
Pentru a putea răspunde acestor cerințe, trebuie să avem în vedere pentru
următorul an universitar îmbunătățirea bazei materiale, înființarea și autorizarea unui
laborator de citologie.

Promovabilitatea la licență pentru anul universitar 2016-2017 (sesiunea iulie și
septembrie) a fost de 83,3%. Conferirea Diplomei de Doctor medic veterinar respectă
legislaţia în vigoare (diplomă de licenţă însoţită de suplimentul de diplomă).

II.

Cercetarea științifică

În ceea ce priveşte cercetarea ştiinţifică în Facultatea de Medicină Veterinară, aceasta
s-a desfăşurat conform Planului anual de cercetare ştiinţifică propriu şi s-a axat pe profilul
disciplinar al specializării. Temele de cercetare cuprinse în Planul de cercetare s-au înscris în
aria ştiinţifică a domeniului de licenţă. Toate cadrele didactice cu normă de bază ale facultăţii
au desfăşurat una sau mai multe teme de cercetare în domeniul disciplinei cuprinsă în norma
didactică. În acest an s-au aflat în curs de derulare două contracte de cercetare: un Contract de
cercetare științifică de tip grant, câștigat prin competiție în calitate de partener, Director de
grant instituție parteneră (USH): prof.univ.dr. Turcu Dănuț, membrii în colectivul USH:
Lector univ.dr. Grigorescu Paul, Lector univ.dr. Petruț Tănase, Lector univ.dr. Bradea Adrian;
perioada de derulare: 2014-2016 și un Contract de cercetare științifică de tip grant, atribuit
prin negociere în calitate de partenr principal - nr. 388/13.05 2015, încheiat cu Institutul
National pentru Fizica laserilor, plasmei și radiațiilor, Responsabil USH: Prof.univ.dr.Turcu
Dănuț.
Rezultatele cercetărilor efectuate de către cadrele didactice au fost valorificate prin
publicarea de lucrări ştiinţifice şi articole în reviste de specialitate, recunoscute CNCSIS sau
în Baze de Date Internaționale. O parte însemnată a rezultatelor cercetărilor a fost comunicată
în cadrul unor manifestări ştiinţifice naţionale şi internaţionale (sesiuni de comunicări,
simpozioane, conferinţe, congrese) şi publicate în volumele acestora. Astfel avem lucrări
publicate în reviste indexate ISI Web Knowledge cu factor de impact calculat (6 lucrări);
lucrări publicate în volume ale conferințelor indexate (ISI Proceedings): 4 lucrări; articole
CNCS (A, B, C): 27 lucrări și citări în articole publicate în reviste cotate ISI, BDI: 9 citări.
Facultatea de Medicina Veterinara a Universității Spiru Haret, a organizat în perioada
12-13 mai 2016, cea de a 17-a ediție a simpozionului ″Medicina veterinară pentru sănătatea
animalelor și a consumatorilor″, care s-a bucurat de o participare numeroasă atât a cadrelor
didactice cât și a cercetătorilor din domeniu, care au apreciat contribuția facultății la
dezvoltarea învățământului medical-veterinar din România. În aceeași perioadă s-a desfășurat
Sesiunea științifică a studenților FMV (editia a 8-a), prin implicarea Asociației studenților

FMV-USH și a îndrumătorilor de ani. Alte evenimente științifice organizare au fost:
Seminarul organizat în cadrul Programului de pregătire continuă a medicilor veterinari
intitulat ”Noutăți terapeutice în Dermatologia veterinară”, Conferința Națională de
Stomatologie Veterinară – Ediția I în colaborare cu Asociația Română de Stomatologie
Veterinară. De asemenea am demarat programul pentru studenți Practica te învață prin care
le-au fost prezentate noutățile în medicina veterinară cum ar fi: Abordări moderne ale vechilor
provocări – tratamentele antiparazitare; Noutăți terapeutice în dermatologia veterinară;
Beneficiile dietelor Urinary şi Renal în afecţiunile tractului urinar; Importanţa repelenţei în
prevenirea bolilor transmise de vectori, etc.
Analele Universității Spiru Haret, seria Medicina Veterinară cu ISSN-L 1454-8283, au
ajuns la numărul 17, în format print (editarea lor făcându-se în cadrul Editurii Fundației
România de Mâine) și electronic la

http://anale.spiruharet.ro/index.php/medvet, site-ul

propriu al revistei Analele Universității Spiru Haret, Seria Medicina Veterinară, care este
găzduit de către USH. Întreaga activitate de cercetare desfășurată de cadrele didactice și
studenții facultății precum și o serie de informații în domeniu sunt actualizate permanent și
vizibile la http://mvet.spiruharet.ro/cercetare. Pe parcursul anului 2016-2017, cadre didactice
ale facultății au participat ca lectori invitați în cadrul Programului Profesional de Educaţie
Continuă, întocmit pe baza temelor primite de la filiale şi coordonatorii de program din ţară,
potrivit reglementărilor stabilite prin Protocolul de colaborare AGMVR – CMVR
http://mvet.spiruharet.ro/images/Specializarea_Medicina_Veterinara/SNEC_2017.pdf
Facultatea de Medicină Veterinară are o bibliotecă prevăzută cu sală de împrumut, sală
de lectură, un depozit carte şi fond de carte propriu corespunzător disciplinelor prevăzute în
planurile de învăţământ şi asigură minim 1,5 mp/loc în sala de lectură, ceea ce reprezintă 10%
din numărul total de studenţi. Prin sponsorizări anul acesta am achiziționat material
bibliografic în limba engleză.
În facultatea noastră, Comisia pentru evaluarea şi asigurarea calităţii este structura
instituţională de asigurare a calităţii educaţiei şi desfăşoară activități în mod permanent.

Decan,
Conf.univ.dr. Ioana Cristina Andronie

