FIŞA DISCIPLINEI
1. Date despre program
1.1.Instituţia de învăţământ superior

Universitatea Spiru Haret

1.2.Facultatea

Medicina Veterinara

1.3.Departamentul

Medicina Veterinara

1.4.Domeniul de studii

Medicina Veterinara

1.5.Ciclul de studii

Licenta

1.6.Programul de studii/Calificarea

Medicina Veterinara

2.Date despre disciplină
2.1.Denumirea disciplinei

Dermatologie

2.2. Codul disciplinei

MV/6/12/63

2.3. Titularul activităţilor de curs

Conferențiar univ. Dr. Andronie Viorel

2.4.Titularul activităţilor de seminar Conferențiar univ. Dr. Andronie Viorel
2.5. Anul de studiu

VI

2.6.Semestrul

1 2.7.
Tipul de E x a m e n 2 . 8 . R e g i m u l Ob
2 evaluare
oral
disciplinei

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

2

din care: 3.2 curs

2

3.3 seminar/laborator

2

3.4 Total ore din planul de învăţământ

28

din care: 3.5 curs

28

3.6 seminar/laborator

28

Distribuţia fondului de timp

ore

Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe

8

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

8

Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri

8

Tutoriat

4

Examinări

4

Alte activităţi

0

3.7 Total ore studiu individual

32

3.9 Total ore pe semestru

60

3.10 Număr de credite

3

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

Clinica medicala si prelegeri clinice pe specii, Boli paazitare si prelegeri clinice pe
specii

4.2 de competenţe

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 desfășoară în laborator dotat cu echipament
multimedia, instrumente si echipamente specifice dermatologiei.
Obiectivele lucrărilor practice sunt atinse prin studiu individual, dialog,
studii de caz, evaluare, referat cu subiect impus

6. Competenţele specifice acumulate
Com
peten
ţe
profe
sional
e

Com
petnţ
e
trans
versal
e

Însuşirea cunoştinţelor predate la curs şi lucrări practice.Formarea deprinderilor pentru
efectuarea anamnezei şi examenului clinic dermatologic. Recunoaşterea leziunilor elementare
care să facă posibilă înţelegerea afecţiunilor dermatologice.Cunoaşterea debutului şi evoluţiei
unor dermatoze cutanate cu prognostic grav (colagenoze, pemfigus) pentru trimiterea lor la
medicul specialist dermatolog.Cunoaşterea factorilor de risc în apariţia cancerelor cutanate şi
modalităţile lor de debut.Însuşirea de către studenţi a deprinderilor practice pentru
diagnosticare clinică şi paraclinică a afecţiunilor cutanate la animale. Însuşirea principiilor
generale şi speciale de aplicare a protocoalelor terapeutice şi profilactice în bolile cutanate la
animale.
Dezvoltarea de abilităţi privind întocmirea şi prezentarea unui raport dermatologic de
specialitate în condiţii de clinica

7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate)
7.1 Obiectivul general
al disciplinei

Insuşirea de către studenţi a deprinderilor practice pentru diagnosticare clinică şi
paraclinică a afecţiunilor cutanate la animale. Însuşirea principiilor generale şi
speciale de aplicare a protocoalelor terapeutice şi profilactice în bolile cutanate
la animale de companie.

7.2 Obiectivele
specifice

Însuşirea cunoştinţelor referitoare la bolile imune cu expresie cutanata.
Dobandirea de abilitati practice pentru efectuarea examenului dermatologic
Înţelegerea corelaţiilor dintre afecţiunile dermatologice şi alte specialităţi
medicale.

8. Conţinuturi
8.1 Curs

Metode de predare

Pemfigusul complex, pemfigusul vulgaris.
Prelegere axata pe suportul
power-point şi pe acces la resurse
multimedia. Interacţiune cu
studenţii.

Observaţii
Sportul de curs este
distribuit studenţilor pe cale
electronică la începutul
cursului
Se recomandă studenţilor
parcurgerea prealabilă a
suportului de curs pentru a
putea interacţiona în timpul
predării

Pemfigusul vegetant, pemfigusul foliaceu.

Prelegere axata pe suportul
power-point si interacţiunea cu
studenţii.

Idem

Pemfigusul eritematos, pemfigoidul bulos.

Prelegere axata pe suportul
power-point si interacţiunea cu
studenţii.

Idem

Lupusul eritematos sistemic, lupusul eritematos
discoid.

Prelegere axata pe suportul
power-point si interacţiunea cu
studenţii.

Idem

Boala aglutinarii la frig, reactia cutanata la
medicamente

Prelegere axata pe suportul
power-point si interacţiunea cu
studenţii.

Idem

Eritemul multifocal, necroliza toxica epidermica,
vasculitele, sindromul uveodermatologic canin

Prelegere axata pe suportul
power-point si interacţiunea cu
studenţii.

Idem

Tratamentul general si specific dermatopatiilor

Prelegere axata pe suportul
power-point si interacţiunea cu
studenţii.

Idem

Bibliografie obligatorie
Andronie Viorel – Note de curs 2018-2019
Bibliografie facultativă
1.Solcan Gh., Mitrea I.L., Carmen Solcan, 1999 – Dermatologia animalelor de companie, Edit. Ion

Ionescu de la Brad, Iaşi.
2.Suteu I., Dulceanu N., 2001 – Parazitozele cutanate la animale. Edit. Risoprint, Cluj-Napoca.
3.Muller-Kirk’s, Small animal dermatology 16 th Edition, W.B.Saunders Company, 2001.

8.2. Seminar/laborator-

Metode de predare

Observaţii

Conduita diagnosticului dermatologic. Anamneza
(date legate de animal,; date legate de mediu;
modul de viaţa; evoluţia dermatozei; tratamente
anterioare şi actuale)

Prezentare

Se folosesc mijloacele din
dotarea laboratorului

Conduita diagnosticului dermatologic. Examenul
general. Examenul dermatologic. Identificarea
leziunilor cutanate. Leziuni primare. Leziuni
secundare. Forma şi modul de grupare al
leziunilor. Topografia leziunilor. Diagnostice
ipotetice

Prezentare

Conduita diagnosticului dermatologic. Examene
complementare cu interpretare imediată. Metode,
tehnica de efectuare şi interpretarea rezultatelor.
Examenul microscopic direct din raclat cutanat.
Testul cu bandă adezivă. Tehnica periajului

Prezentare

Prezentare protocol
evaluare, exemplificare,
studiu de caz
Prezentare protocol
evaluare, exemplificare,
studiu de caz

Prezentare protocol
evaluare, exemplificare,
studiu de caz

Se folosesc mijloacele din
dotarea laboratorului

Se folosesc mijloacele din
dotarea laboratorului

Conduita diagnosticului dermatologic. Examene
complementare cu interpretare imediată. Metode,
tehnica de efectuare şi interpretarea rezultatelor.
Examenul cu lampa Wood. Examenul citologic
cutanat. Tricograma

Prezentare

Conduita diagnosticului dermatologic. Examene
complementare cu interpretare intârzâiată.
Metode, tehnica de efectuare şi interpretarea
rezultatelor. Diagnosticul terapeutic. Tehnica de
intradermoreacţie.

Prezentare

Conduita diagnosticului dermatologic. Examene
complementare cu interpretare intârzâiată.
Metode, tehnica de efectuare şi interpretarea
rezultatelor. Cultura fungică. Examen
bacteriologic cultural şi antibiograme. Biopsia
cutanată. Examene hematologice, biochimice,
hormonale şi serologice. Tehnici de imagistică
medicală.

Prezentare

Studiu de caz-evaluare.

Studiu de caz .Test
evaluare cunoștințe

Prezentare protocol
evaluare, exemplificare,
studiu de caz

Prezentare protocol
evaluare, exemplificare,
studiu de caz

Prezentare protocol
evaluare, exemplificare,
studiu de caz

Se folosesc mijloacele din
dotarea laboratorului

Se folosesc mijloacele din
dotarea laboratorului

Se folosesc mijloacele din
dotarea laboratorului

Se folosesc mijloacele din
dotarea laboratorului

Bibliografie obligatorie

Guaguere E., Prelaud P., Craig M., A practical guide to Canine Dermatology, Ed. Kalinaxis, 2008

9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice,
asociaţiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului
Discutarea conţinutului disciplinei cu toți cei implicați: proprietari de animale, medici veterinari.
10. Evaluare
Tip activitate
10.4 Curs

10.1 Criterii de evaluare
Să dovedească însușirea minimă a
materiei/ Răspunsuri fără erori grave

10.5 seminar/laborator

10.2 Metode de
evaluare

10.3 Pondere din
nota finală

Cv-scris tip grila cu un
singur raspuns corect

70%

Cv

30/%

10.6 Standard minim de performanţă
Nota 5 va fi acordată pentru insușirea minimă a cunoştinţelor de bază ale disciplinei de studiu, pentru răspunsuri
fără erori și pentru activitate minima desfășurată în timpul lucrărilor practice
Data completării:
01.10.2018
Data avizării în departament

Semnătura titularului de curs,
Conf.univ.dr. Viorel Andronie

Semnătura titularului de seminar,
Conf.univ.dr. Viorel Andronie
Semnătura directorului de departament
Conf.univ.dr. Parvu Monica

