Fișa cursului
Nr.
crt.

Date generale

Descriere

1

Domeniul

2

Denumire program

ZOONOZELE ȘI CONSERVAREA SĂNĂTĂȚII GLOBALE

3

Durata programului

280 ore

4

Perioada desfășurării
programului

2017/2018

Obs

Medicina Veterinara

Zoonozele și agenții lor etiologici: bacterii, virusuri, ciuperci Rezistența
antimicrobiană
Zoonoze parazitare
Aplicarea multidisciplinară a unei sănătăți (One Health) în zoonozele
emergente și în situațiile speciale
Toxiinfecții alimentare cauzate de virusuri, prioni, micotoxine, biotoxine
bacterii și paraziți
Patologie generală și specială comparată
Oncologie comparată
Aplicarea multidisciplinară a unei sănătăți (One Health) în zoonozele
transmise prin alimente și securitatea alimentară Calitatea alimentului, nutriție
și siguranța alimentară în viziunea unei sănătăți (One Health)
Abilităţi şi competenţe clinice, epidemiologice şi analitice (în domeniul One
Health) necesare pentru prevenirea, diagnosticarea şi tratamentul bolilor
animalelor, inclusiv anestezie, chirurgia aseptică şi eutanasiere, considerate
individual sau în grup, inclusiv cunoştinţe specifice despre bolile transmisibile
la oameni.

5

Planul de învățământ

6

Competențele
dobândite

7

Modul de evaluare
a cunoștințelor

Examen

8

Numărul de credite
transferabile

30

9

Diploma obținută

Certificat de atestare a competenţelor profesionale avizat de Ministerul
Educaţiei Naționale Cercetării Științifice, însoţit de Suplimentul descriptiv
privind competenţele profesionale dobândite, situaţia şcolară, durata în ore a
programului si numărul de credite.

10

Condiții de înscriere

Studii de licenţă

11

Acte necesare
pentru înscriere

-fişă de înscriere
-copie legalizată a diplomei licenţă sau echivalenta acesteia
-copie legalizată a foii matricole (suplimentul la diplomă) sau echivalentă
acesteia
-copie legalizată a certificatului de naştere
-certificat de căsătorie, dupa caz (copie)
-CI/BI copie
-2 fotografii format 3/4

12

Taxă de înscriere

Fără

13

Taxa de studii

2.200 lei

Înscrierile se fac la sediul facultăţii din Bulevardul Basarabia, nr. 256, sector 3, București
(secretariatul facultăţii).
Programul va incepe in 20 martie 2018
Pentru orice alte informaţii utile referitoare la programul postuniversitar vă puteţi adresa
secretariatului facultăţii (telefon 021 455 10 79 sau ushmedvet@spiruharet.ro)

IF

