FIŞA DISCIPLINEI
PRACTICA DE SPECIALITATE Anul I, Anul II.
1. Date despre program
1.1.Instituţia de învăţământ superior
1.2.Facultatea
1.3.Departamentul
1.4.Domeniul de studii
1.5.Ciclul de studii
1.6.Programul de studii/Calificarea

Universitatea Spiru Haret
Medicină Veterinară
Medicină Veterinară
Medicină Veterinară
Licenţă
Medicină Veterinară

2.Date despre disciplină
Practica de specialitate
MV/1/2/12,MV 2/4/20.

2.1.Denumirea disciplinei
2.2. Codul disciplinei
2.3. Responsabil practică
2.4.Titularul
activităţilor
seminar

2.5. Anul de studiu

Lect. univ. dr. Cucă Daniel
de Anul I Lect. univ. dr. Calin Victor, Lect. univ. dr. Cuca Daniel, Lect.

univ. dr. Tanase Petrut.
Anul II Conf. univ. dr. Andronie Ioana Cristina, Lect. univ. dr. Dinu
Cristina.
I

2.6.Semestrul

- 2.7.Tipul
evaluare

de C
oral

2.8.Regimul
disciplinei

Ob

3.Timpul total estimat (ore pe semestru al activităţilor didactice)
3.1 Număr de ore pe săptămână
3.4 Total ore din planul de învăţământ
Distribuţia fondului de timp

90

din care: 3.2 curs
din care: 3.5 curs

-

3.3 practică
3.6 practică

Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren
Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii
Tutoriat
Examinări
Alte activităţi
3.8 Total ore studiu individual
168
3.9 Total ore pe an
180
3.10 Număr de credite
9 (5,4)

90, 90
180
ore

12

4. Precondiţii (acolo unde este cazul)
4.1 de curriculum
 4.2 de competenţe
 5. Condiţii ( acolo unde este cazul)
5.1. de desfăşurare a
cursului
5.2. de desfăşurare a
practicii de specialitate

-



Practica de specialitate se desfăşoară în ferme zootehnice, clinici deanimale
mari, gradini zoologice

6. Competenţele specifice acumulate

Competenţe
transversae

Competenţe
profesionale

 capacitate de recunoaştere şi înţelegere a principalelor regiuni anatomice ale animalelor de fermă;
 capacitate de identificare furajelor administrate în hrana animalelor;
 capacitatea de înțelegere a unui biosistem integrat;





Executarea responsabilă a sarcinilor profesionale prin capacitatea de întocmire a unei rețete de furaj
Capacitatea de comunicare cu proprietarii de animale
Conştientizarea nevoii de formare continuă

7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate)
7.1 Obiectivul general al disciplinei
 Însuşirea, valorificarea şi aplicarea practică a cunoştinţelor acumulate pe
7.2 Obiectivele specifice

parcursul anului I în activităţi specifice medicului veterinar.
 Delimitarea regiunilor anatomice
 Contenţia, manipularea şi reţinerea unui animal în condiţii
de siguranţă şi protejare a acestuia.
 Evaluarea corectă a statusului nutriţional al animalelor şi
capacitatea de a acorda consultaţii proprietarilor de animale, privind creşterea
şi hrănirea acestora.
 Recoltarea, prezervarea/ambalarea şi analizarea probelor,
efectuarea analizelor de laborator şi interpretarea rezultatelor analizelor
efectuate intern sau de către alte laboratoare.

8. Conţinuturi
Metode de predare

Observaţii

Anul I
Efectuarea instructajului privind protecţia muncii Prezentarea şi
conform Normelor specifice de securitate a muncii interacţiunea
pentru sectorul cresterii animalelor NSSM 50 şi a
normelor specifice în vederea derulării în condiţii optime
a practicii de specialitate.
Prezentarea modului de întocmire a caietului de practică. Prezentarea și
observația
Delimitarea regiunilor anatomice

Demonstrația și
observația

Aplicarea practică a cunoştinţelor în vederea identificării Demonstrația și
furajelor administrate în hrana animalelor
observația
Caracterizarea unui biosistem integrat

Anul II
Efectuarea instructajului privind protecţia muncii
conform Normelor specifice de securitate a muncii
pentru sectorul cresterii animalelor NSSM 50 şi a
normelor specifice în vederea derulării în condiţii optime
a practicii de specialitate.
Prezentarea modului de întocmire a caietului de practică,
cu elemente de identificare ale animalelor de fermă
(specie, rasă, vârstă, etc).
Igiena corporală a animalelor de rentă și controlul

Demonstrația și
observația

Utilizarea mijloacelor de
exersare și formare a
deprinderilor practice

Utilizarea mijloacelor
exersare și formare
deprinderilor practice
Utilizarea mijloacelor
exersare și formare
deprinderilor practice
Utilizarea mijloacelor
exersare și formare
deprinderilor practice
Utilizarea mijloacelor
exersare și formare
deprinderilor practice

de
a
de
a
de
a
de
a

Prezentarea şi
interacţiunea

Utilizarea mijloacelor de
exersare și formare a
deprinderilor practice

Prezentarea și
observația

Utilizarea mijloacelor de
exersare și formare a
deprinderilor practice
Utilizarea mijloacelor de

Demonstrația și

acesteia.
observația
Aprecierea igienică a adăposturilor pentru animale şi a
mijloacelor de transport.
Identificarea raselor şi a elementelor tehnologice Demonstrația și
specifice animalelor de fermă
observația

exersare și formare
deprinderilor practice

a

Utilizarea mijloacelor de
exersare și formare a
deprinderilor practice

9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice,
asociaţiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului
 Conţinutul disciplinei este revizuit anual cu titularii de disciplină de la celelalte facultăți de profil din
țară cu specialiști și reprezentanţi ai mediului de afaceri economic: proprietari de ferme, grădini
zoologice.

10. Evaluare
Tip activitate

10.1 Criterii de evaluare

10.2 Metode de evaluare

10.3 Pondere din
nota finală
70%

Verificarea cunoştinţelor
Colocviu oral
și caietul de practică.
10.5
Verificarea aprecierilor
30%
de la Responsabilul de
practică
10.6 Standard minim de performanţă
 Completarea corespunzătoare a Caietului de practică şi abordarea tututror tematicilor de practică propuse
pentru anul în curs
10.4.

Data completării:
1 10 2018

Semnătura titularului de curs,
Lector univ. dr Cucă Daniel

Semnătura titularului de seminar,
Lector univ. dr Cucă Daniel

Data avizării în departament

Semnătura directorului de departament

………………………………

Conf. univ. dr. Monica Pârvu

