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

I (Studii universitare de licență)

1.6.Programul de studii/Calificarea

MEDICINĂ VETERINARĂ

2.Date despre disciplină
2.1.Denumirea disciplinei

FARMACIE

2.2. Codul disciplinei

Mv/6/11/54

2.3. Titularul activităţilor de curs

Lector univ. dr. ADRIANA AMFIM

2.4.Titularul activităţilor de seminar

Lector univ. dr. ADRIANA AMFIM

2.5. Anul de studiu

VI

2.6.Semestrul

11

2.7.Tipul de evaluare

E scris

2.8.Regimul disciplinei

Ob

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

2

din care: 3.2 curs

1

3.3 seminar/laborator

1

3.4 Total ore din planul de învăţământ

28

din care: 3.5 curs

14

3.6 seminar/laborator

14

Distribuţia fondului de timp

Ore

Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe

20

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

5

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

5

Tutoriat

5

Examinări

5

Alte activităţi. Examinare pe parcursul semestrului (colocvii/referate)

7

3.7 Total ore studiu individual

47

3.9 Total ore pe semestru

75

3.10 Număr de credite

3

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

•

Cunoasterea notiunilor de bază cu care se operează în farmacologie

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

•

Prelegerile se desfăşoară în săli prevăzute cu aparatură necesară predării computerizare (power -point) cu
echipament de predare multimedia (video-proiector/laptop)

5.2. de desfăşurare a seminarului/
laboratorului

•

Lucrările practice se desfășoară în laboratoare dotate cu sticlărie și aparatura necesară efectuării tehnicilor
farmaceutice.
PC
Tablă/marker

•
•
6. Competenţele specifice acumulate

Compete
nţe
profesio
nale

Compete
nţe
transver
sale

Cognitive
•
•
Abilităţi
•
•
•
•

Cunoaşterea şi înţelegerea modului de acţiune al medicamentelor, alopatice şi homeopatice
Cunoaşterea şi înţelegerea informaţiilor privind asocierile, incompatibilităţile, reacţiile secundare şi adverse ale medicamentelor
Aplicarea tehnicilor terapeutice
Aplicarea metodelor adecvate de depozitare a medicamentelor
Utilizarea metodelor adecvate în stabilirea valabilităţii produselor medicamentoase
Utilizarea metodelor de calcul farmaceutic

Competenţe de rol:
•
Executarea responsabilă a sarcinilor profesionale privind tehnica farmaceutica, prin activitatea de echipă
Competenţe de dezvoltare personală şi profesională:
•
Conşientizarea formării continue

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

•

Cursul asigură însusirea regulilor de bunã practicã farmaceuticã veterinară si oferã cunoaşterea
problemelor esenţiale de marketing farmaceutic veterinar

7.2 Obiectivele specifice

•
•
•
•
•

Definiţia si clasificarea produselor de uz veterinar
Tehnica farmaceuticã
Conservarea şi condiţionarea medicamentelor
Însuşirea tehnicilor farmaceutice
Cunoaşterea şi însuşirea notiunilor cu privire la fenomenul de antibiorezistenta

8. Conţinuturi
8.1 Curs

Metode de predare

Observaţii

Legislatia actualã privind organizarea serviciilor sanitare vetrinare si farmaceutice
Definiţia si clasificarea produselor de uz veterinar
Farmacopeea
Titlul monografiilor
Sinonime
Formule chimice
Concentraţie
Temperatura
Presiune
Solventii
Mãsuri aproximative
Conservarea
Continutul monografiilor

Prelegerea și dezbaterea

Suportul de curs este recomandat studenţilor
în format print si sub forma Notelor de curs
puse la dispozitia acestora la biblioteca
facultătii

Clasificarea medicamentelor
Tehnica farmaceuticã

Prelegerea şi conversația

Prezentare Power Point utilizând mijloace
multimedia

Conservarea şi condiţionarea medicamentelor
Generalitãţi
Cauzele instabilitãţii medicamentelor
Factorii de stabilitate a medicamentelor
Mijloace de conservare a medicamentelor
Condiţionarea medicamentelor

Prelegerea şi conversația

Prezentare Power Point utilizând mijloace
multimedia

Bibliografie
•
Amfim Adriana – Note de curs -2018/2019
•
Iill Madidison – Small Animal Clinical Pharmacology, 2-end Edition Sanders Elsivier, Philadelphia, 2008
•
Rock Amanda – Veterinary Pharmacology, A practical Guide for the Veterinary Nurse, Edit. Sounders Elsiver –Philadelphia, 2007
•
Statescu Constantin - Farmacie veterinară, Ed. Fundatiei "România de Mâine", Bucuresti, 2008
8.2 Seminar/laborator

Metode de predare

Observaţii

Clasificarea medicamentelor
Cunoaşterea tehnicilor farmaceutice în cadrul laboratorului facultãţii

Explicația și demonstrația
Vizita planificată – fabrica medicamente
de uz veterinar

Utilizarea mijloacelor de exersare și formare a
deprinderilor în tehnica farmaceutică

Antibioticorezistenta la caine si pisica

Prelegerea și explicatia

Prezentare Power Point utilizând mijloace
multimedia

Demonstrarea incompatibilitãţilor farmaceutice fizice, chimice si farmacodinamice
Incompatibilitãţi
Incompatibitãţi fizice
Incompatibitãţi chimice
Incompatibitãţi farmacodinamice
Antidotismul

Explicaţia, execuţia si demonstratia.

Utilizarea mijloacelor de exersare a a
tehnicilor farmaceutice pentru demonstrarea
fenomenului de incompatibilitate chimică

Exersarea şi stãpânirea cunoştinţelor de calcul farmaceutic

Explicația și demonstrația

Utilizarea calcului farmaceutic prin aplicatii
practice

Ordonanţa medicalã
Parţile componente ale reţetei
Reţeta cu timbru sec

Explicația și demonstrația

Exersarea şi redactarea cu claritate a
reţetelor

Bibliografie
•
Statescu Constantin - Farmacie veterinară, Ed. Fundatiei "România de Mâine", Bucuresti, 2008
•
Medicamentul Veterinar, Revista Asociatiei Nationale a Fabricantilor de Produse de Uz Veterinar (2009-2013), ISSN- 1843-9526
•
Ileana Cornelia Păunescu - Noţiuni de tehnologie farmaceutică, farmacie veterinară, legislagie şi marketing farmaceutic, Ed. Printech, Bucuresti 2006
•
Amfim Adriana – Note de curs -2018/2019

9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice, asociaţiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul
aferent programului
Discutarea conţinutului disciplinei cu reprezentanţi ai mediului de afaceri economic: fabrici de medicamente, proprietari de ferme si cabinete medicale veterinare,
medici veterinari farmacisti, reprezentanți vânzări/distribuitori medicamente

•

10. Evaluare
Tip activitate

10.1 Criterii de evaluare

10.2 Metode de evaluare

10.3 Pondere din nota finală

10.4 Curs

Verificare finala

Examen scris cu trei subiecte

70 %

10.5 Seminar/laborator

Evaluare pe parcurs

Colocviu

30%

10.6 Standard minim de performanţă
•

Pentru promovarea examenului (nota 5): promovarea probei practice (criteriu obligatoriu), acumularea la examenul scris a minim 5 puncte.

Data completării: 1.10.2018
Semnătura titularului de curs,

Semnătura titularului de seminar,
Lector univ. dr. Adriana Amfim

Lector univ. dr. Adriana Amfim
Data avizării în departament
Semnătura directorului de departament
Conf. univ. dr. Monica Pârvu

