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Misiunea Facultăţii de Medicină Veterinară parte integrantă a misiunii Universității
Spiru Haret, este aceea de a promova un echilibru eficient şi constructiv între latura
academică - reprezentată prin procesul didactic şi aspectele ce vizează cercetarea ştiinţifică
specifică domeniului de activitate.
Misiunea didactică și cea de cercetare științifică a facultății, este înscrisă în planul
strategic al acesteia, elaborat pe o perioadă de patru ani și detaliat în planuri operaţionale
anuale, în care se regăsesc atât activităţile educaţionale, cele de cercetare cât şi alte activităţi
etc., în condiţiile respectării legislaţiei şi a principiilor de autonomie universitară.
Misiunea Facultăţii de Medicină veterinară din structura Universității Spiru Haret, este
de a forma specialişti - medici veterinari, capabili să facă faţă cerinţelor crescânde ale
economiei de piaţă, supravegherii sănătăţii animalelor şi asigurării securităţii şi siguranţei
alimentare a populaţiei în condiţiile creşterii schimburilor de pe piaţa produselor alimentare
de origine animală şi totodată să se integreze în activitatea complexă sanitară veterinară
naţională şi europeană. De asemenea, prin pregătirea lor, absolvenții trebuie să fie capabili să
ofere consultanţă veterinară de specialitate pentru animale de rentă şi de companie, în
bunăstarea animalelor şi protecţia mediului. Altă misiune importantă a facultăţii este aceea de
pregătire continuă a absolvenţilor şi participarea la Programul de dezvoltare profesională
continuă al medicilor veterinari, iniţiat de Asociaţia Generală a Medicilor Veterinari din
România, Colegiul Medicilor din România, ANSVSA şi Facultăţile de Medicină Veterinară,
precum şi pentru organizarea concursului pentru obţinerea gradului de medic primar veterinar.
Facultatea de Medicină veterinară din structura Universității Spiru Haret, pregăteşte
specialişti în domeniul medical veterinar, asigurând instruirea teoretică şi practică a
studenţilor în vederea dobândirii competenţelor prevăzute în fişele disciplinelor, care sunt în
concordanţă cu competenţele medicilor veterinari.
Misiunea de cercetare a facultății, este promovarea activităţii ştiinţifice organizată şi
competitivă, formarea şi dezvoltarea competenţelor ştiinţifice şi de cercetare ale studenţilor şi
absolvenţilor din acest domeniu. Programul de studii de licență Medicină veterinară are
elaborată Strategia de cercetare și Planul anual de cercetare, în funcţie de dotarea existentă
care a fost substanţial îmbunătățită, de personalul didactic de care dispune, bazându-se în
principal pe finanţare proprie şi pe atragerea de fonduri europene sau pe sistemul de
parteneriate.
Principiile de organizare şi funcţionare, precum şi obiectivele vizate în activitatea
didactică şi de cercetare au fost stabilite în acord cu prevederile legale, Facultatea de
Medicină veterinară respectând întocmai prevederile din Carta Universitară. Acestea au în
vedere asigurarea sănătăţii animalelor, creşterea performanţelor productive ale animalelor de
fermă, asigurarea securităţii alimentare şi a sănătăţii publice pe direcţii interdisciplinare,
derularea de proiecte de cercetare aprobate şi finanţate prin Ministerul Educaţiei Naționale,
prin Universitatea Spiru Haret dar şi prin programe de cercetare europene sau pe sistemul de
parteneriate.

