FIŞA DISCIPLINEI
PRACTICA DE SPECIALITATE ANUL VI.
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
2.1.Denumirea disciplinei
MV/6/12/12
2.2. Codul disciplinei
2.3. Responsabil practică
Lect. dr. Cucă Daniel
2.4.Titularul
activităţilor
de Lect. univ. dr. Belous Madalina.
seminar
2.5. Anul de studiu
II2.6.Semestrul
- 2.7.Tipul
de ES
VI
evaluare
oral
sau
scris

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

540

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
114
3.9 Total ore pe an
120
3.10 Număr de credite
4

120
120
ore

6

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, laboratoare de
controlul produselor de origine animala, unitati de procesare a carnii, c.s.v.s.a
pt controlul produselor de origine animala, cabinete şi clinici veterinare.

Competenţe
profesionale

6. Competenţele specifice acumulate




Cunoaşterea şi înţelegerea efectuării anamnezei, contenţiei, examinării clinice şi
Utilizarea cunoştinţelor de bază pentru explicarea şi interpretarea unor situaţii patologice
Utilizarea noţiunilor de securitate alimentară

Competenţe
transversae

o
o





Executarea responsabilă a sarcinilor profesionale prin capacitatea de întocmire a unui protocol
terapeutic şi chirurgical
Capacitatea de comunicare cu proprietarii de animale şi cu autorităţile în domeniu
Conştientizarea nevoii de formare continuă
Capacitatea de folosirea a cel puţin unei limbi de circulaţie largă
Stăpânirea legislaţiei sanitar-veterinare din România cât şi pe cea din Comunitatea Europeană.

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 anilor universitari în activităţi specifice medicului veterinar.
1. Conduita corectă în aplicarea procedurilor consecutive
declarării diagnosticului de boli infecţioase şi zoonoze.
2. Efectuarea corectă a certificării animalelor.
3. Aplicarea corectă a principiilor de asepsie şi de sterilizare a
echipamentului chirurgical.
4. Asigurarea corectă, în siguranţă, a anesteziei, sedării şi
controlului durerii animalelor.
5. Administrarea celui mai indicat tratament.
6. Realizarea corectă a examenului anatomopatologic
(recoltare probe, analizare, condiţionare, transport către laborator).
7. Avizarea, implementarea de programe de profilaxie.
8. Însuşirea metodologiilor de bază şi etapele analizei şi
controlului sanitar veterinar al produselor şi subproduselor alimentare.
9. Abilitatea de a efectua examenul de abator, prelevarea de
probe şi ţesuturi relevante.
10. Abilităţi în modul de identificare a a defectelor produselor
şi subproduselor alimentare.
11. Cunoaşterea şi identificarea corectă a
leziunilor modificărilor
morfopatologice stabilite la controlul organelor şi carcaselor în abator,
precum şi diagnosticul diferenţial corespunzător, aplicarea sancţiunilor
şi măsurilor adecvate, prevăzute de legislaţia în vigoare

8. Conţinuturi
Metode de predare
Anul VI
Stagiu de pregătire practică cuprinde:
Prezentarea și interacțiunea.
• norme de protecţia şi securitatea muncii în domeniul
Observația și demonstrația.
alimentelor;
• noţiuni teoretice privind deţinerea, utilizarea şi
importanţa documentaţiei specifice CSVSA-urilor
teritoriale (Registru de controale unităţi, Registru
privind catagrafia unităţilor supuse controlului sanitarveterinar, Registru de confiscări, Registru de autorizări
sanitar-veterinare, Registru de certificate sanitarveterinare de transport, Registru de corespondenţe
etc);
• însuşirea teoretică a noilor Norme sanitar-veterinare,
armonizate cu legislaţia europeană, privind igiena
produselor alimentare, cerinţe legislative referitoare la
mijloacele de transport şi transportul produselor
alimentare;
• Deplasarea în teren împreună şi sub îndrumarea Observația și demonstrația.
medicului veterinar inspector de stat, titular al CSVSA
teritorial, în vederea familiarizării şi însuşirii
noţiunilor privind practica efectuării controalelor
oficiale sanitar-veterinare în unităţi supuse inspecţiei şi
controlului sanitar-veterinar de pe raza CSVSA
teritorial
(pieţe
agroalimentare,
magazine,
carmangerii, cantine, patiserii, cofetării etc);

Observaţii
Utilizarea mijloacelor de
exersare și formare a
deprinderilor practice.

Utilizarea mijloacelor de
exersare și formare a
deprinderilor practice.

• însuşirea cunoştinţelor privind prelevarea probelor
de alimente şi a tampoanelor de sanitaţie în vederea
examenului sanitar-veterinar, precum şi întocmirea
proceselor verbale de recoltare a probelor şi
contraprobelor de produse de origine animală pentru
examene de laborator (microbiologic, fizico-chimic,
reziduuri);
• însuşirea cunoştinţelor privind măsurile şi sancţiunile
sanitar-veterinare care se iau în momentul depistării
unor abateri privind calitatea şi salubritatea produselor
alimentare şi a condiţiilor de obţinere şi păstrare ale
acestora.
Practică în vederea realizării lucrării de licență
Observația și demonstrația.

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, cu reprezentanţi ai mediului de afaceri economic: fabrici de prelucrare a
produselor de origine animală, proprietari de ferme, clinici, laboratoare, importatori, distribuitori şi
producători de hrană, medicamente şi alte produse pentru animale, precum şi reprezentanți ai
autorităților sanitar-veterinare.
10. Evaluare
Tip activitate

10.1 Criterii de evaluare

10.2 Metode de evaluare

10.3 Pondere din
nota finală
70%

Verificarea cunoştinţelor
Colocviu
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

