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Denumire disciplină

Temă lucrare licență

Nr.
crt.
1.

Nutriţie animală şi agronomie

1.
2.
3.
4.

2.

Genetică

3.

Toxicologie

4.

Anatomie patologică

5.

Fizică

1. Managementul nutritional la pisicile diagnosticate cu PKD.
2. Abordari epidemiologice necesare screeningului genetic la rasele de
pisici predispuse pentru boala rinichilor polichistici (PKD).
Studii epidemiologice si clinice in intoxicatiile produse de unele
insecticide.
1. Studiul comparativ al celulelor sistemului celular al imunităţii (SCI)
din sângele periferic la bovine, ovine, suine şi cabaline
2. Studiul celulelor sistemului celular al imunităţii (SCI) din sângele
păsărilor crescute în sistem intensiv comparativ cu cele crescute în sistem
gospodăresc
3. Identificarea cantitativă a celulelor sistemului celular al imunităţii
(SCI) din sângele periferic la canine şi feline afectate de patologii
medicale
4. Cercetări de oncologie comparată asupra frecvenţei bolii canceroase la
canine şi feline din Clinica Facultăţii de Medicină Veterinară Spiru Haret
1. Studierea impactului descarcarilor electrice atmosferice asupra
proceselor fotosintezei.
2. Radiofarmaceuticele si aplicatiile lor in imagistica medicala.
3. Markerii de spin in investigarea biomedicala prin rezonanta magnetica.

Diete în alimentaţia pisicilor cu afecţiuni urinare
Abordarea nutriţională în diabet la pisică
Furaje cu rol anti-parazitar la rumegătoare
Alimentaţia vacilor de lapte – mai mult lapte sau o calitate mai bună ?

Îndrumător
Conf.univ. dr. SIMION Violeta-Elena

Lector univ. dr. Amfim Adriana

Lector univ. dr. Amfim Adriana
Acad. Prof.univ.dr. Nicolae Manolescu

Lector univ.dr.Marinescu AndreeaIoana

6.

Parazitologie, boli parazitare
și prelegeri clinice pe specii

7.

Producții animaliere

8.

Microbiologie

9.

Igienă veterinară

10.

Bunăstare
animalelor

11.

Clinică medicală și prelegeri
clinice pe specii

12.

Clinica
animalelor
companie

și

protecția

de

4. Studiul radiatiilor electromagnetice, al interactiunilor cu celulele si
tesuturile; genotoxicitatea radiatiilor; aplicatii biomedicale.
5. Etichetarea radioactiva in practica medicala.
1. Particularităţi histopatologice în babesioză la câine
2. Incidenţa babesiozei la ovine
3. Diagnosticul serologic în fascioloza bovinelor
1. Cercetări privind îmbunătăirea performanțelor productive la păsările
crescute în ferme mici și mijlocii
2. Studii privind dinamica indicatorilor de producţie la animalele de rentă
crescute în sistem semiintensiv
3. Studii privind evaluarea capacității de efort a cailor de competiție
1. Izolarea unor bacterii Gram pozitive de la şoarecele de câmp.
2. Izolarea unor bacterii Gram negative de la şoarecele de câmp.
Influența sistemului de cazare al vițeilor asupra performanțelor vacilor de
lapte.
1. Animalele în societate: perspective istorice privind bunăstarea lor
2. Confortul vacilor de lapte indicator al bunăstării
3. Influenţa managementului creşterii găinilor ouătoare asupra bunăstării
acestora
1.Observații privind tratamentul mastocitomului cutanat la câine cu
masitinib
2. Studii privind incidența cetozelor subliclinice in fermele de vaci și
posibilitățile de diminuare a efectelor acestora
1. Tipologii faciale descrise în medicina veterinară cu relevanţă pentru
îndrumarea diagnosticului.
2. Aspecte privind comportamentul agresiv recidivant la câine.
3. Rolul drenajului şi detoxifierii organismului în afecțiuni cu dominantă
catabolică.
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