FIŞA DISCIPLINEI
1.

Date despre program

1.1.Instituţia de învăţământ superior

Universitatea Spiru Haret

1.2.Facultatea

Medicină Veterinară

1.3.Departamentul

Medicină Veterinară

1.4.Domeniul de studii

Medicină Veterinară

1.5.Ciclul de studii

Licenţă

1.6.Programul de studii/Calificarea

Medicină Veterinară

2.Date despre disciplină
2.1.Denumirea disciplinei

Creşterea animalelor

2.2. Codul disciplinei

Mv/2/3/16

2.3. Titularul activităţilor de curs

Conf. univ. dr. Monica Pârvu

2.4.Titularul activităţilor de seminar

Conf. univ. dr. Monica Pârvu

2.5. Anul de studiu

II

2.6.Semestrul

3

2.7.Tipul de evaluare

Cv
scris

2.8.Regimul disciplinei

Ob

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

3

din care: 3.2 curs

2

3.3 seminar/laborator

1

3.4 Total ore din planul de învăţământ

42

din care: 3.5 curs

28

3.6 seminar/laborator

14

Distribuţia fondului de timp

ore

Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe

23

Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren

22

Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii

14

Tutoriat

1

Examinări

1

Alte activităţi ………

22

3.8 Total ore studiu individual

83

3.9 Total ore pe semestru

125

3.10 Număr de credite

5

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

•

Nu este cazul

4.2 de competenţe

•

Nu este cazul

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

•

Prelegerile se desfăşoară în săli cu echipament de predare multimedia.

5.2. de desfăşurare a seminarului/
laboratorului

•

Lucrările practice se desfăşoară în săli cu echipament de predare multimedia

6. Competenţele specifice acumulate
Competenţe profesionale

•
•
•
•

Cunoaşterea şi înţelegerea tehnicii de apreciere a exteriorului la animale;
Cunoaşterea şi înţelegerea metodologiei de practicare a încrucișărilor;
Utilizarea cunoştinţelor dobândite în vederea alcătuirii pedigree-ului;
Aplicarea principiilor de bază în creştere a animalelor.

Competenţe transversale

•
•

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

7.2 Obiectivele specifice

• Însuşirea metodelor de apreciere a exteriorului la animale
• Organizarea selecţiei ca factor al ameliorării
• Însuşirea principiilor de bază în creştere a animalelor

8. Conţinuturi
8.1 Curs

Metode de predare

Observaţii

Noţiunea de specie
Originea speciilor domestice
Domesticirea și consecințele acesteia
Prelegerea şi interacţiunea

Noţiunea de rasă

Prezentare Power-Point pe suport multimedia

Însuşirile morfologice ale animalelor
Factorii care influenţează creșterea animalelor
Principiile ameliorării animalelor
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

Metode de predare

Observaţii

Examenul analitic al exteriorului animalelor de rentă

Aplicații pe mulaje, expuneri Power-Point și animale

Examenul de sinteză al animalelor de rentă

Calcularea indicilor de sinteză

Identificarea tipurilor morfoproductive la animalele de la Indagra

Aplicații pe animalele prezente la expoziție

Examenul analitic al exteriorului animalelor de companie

Explicația, demonstrația, interacțiunea

Aplicații pe mulaje, expuneri Power-Point și animale

Individualizarea animalelor de rentă

Însusirea metodelor și mijloacelor de individualizare

Individualizarea animalelor de companie

Însusirea metodelor și mijloacelor de individualizare

Structura populaţiei. Tipurile de pedigree

Calcularea indicatorilor specifici

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, ANZ) şi
angajatorii din ferme.

10. Evaluare
Tip activitate

10.1 Criterii de evaluare

10.4 Curs

Verificarea cunoştinţelor

10.5 Seminar/laborator

Implicarea în discutarea problematicii
specifice aplicaţiei practice

10.2 Metode de evaluare

10.3 Pondere din nota finală

Colocviu scris cu 20 întrebări tip grilă

80%

Colocviu

20%

10.6 Standard minim de performanţă
• Identificarea şi caracterizarea tipurilor morfologice la animalele de rentă și de companie
• Prezentarea factorilor care condiţionează producţiile animaliere

Data completării:

Semnătura titularului de curs,

Semnătura titularului de seminar,

01.09.2018
Data avizării în departament

Conf. univ. dr. Monica Parvu

Conf. univ. dr. Monica Parvu
Semnătura directorului de departament
Conf. univ. dr. Monica Parvu

