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

UNIVERSITATEA SPIRU HARET
FACULTATEA DE MEDICINĂ VETERINARĂ

1.2.Facultatea
1.3.Departamentul

MEDICINĂ VETERINARĂ

1.4.Domeniul de studii

MEDICINĂ VETERINARĂ
LICENŢĂ

1.5.Ciclul de studii

MEDICINĂ VETERINARĂ

1.6.Programul de studii/Calificarea
2. Date despre disciplină
2.1.Denumirea disciplinei

Deontologie și etică profesională

2.2. Codul disciplinei

MV/4/7/34

2.3.Titularul activităţilor de
curs

Dr. COMAN Cristin

2.4.Titularul activităţilor de
seminar/laborator

Dr. COMAN Cristin

2.5. Anul de studiu

2.6.
Semestrul

4

1

2.7.
Tipul de evaluare

Cv

2.8
Ob
Regimul disciplinei

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

4

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

1

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

1

Tutoriat

1

Examinări

1

Alte activităţi

-

3.7 Total ore studiu individual

8

3.9 Total ore pe semestru

50

3.10 Număr de credite

2

1 ECTS = 25 ore

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








Număr de locuri: 50
Videoproiector
Laptop
Tablă
Cretă /marker
Conectare internet

5.2. de desfăşurare a
seminarului/laboratorului








Număr de locuri: 50
Videoproiector
Laptop
Tablă
Cretă/marker
Conectare internet

6. Competenţele specifice acumulate
Competenţe
profesionale

Competenţe transversale

Cognitive:
• Însuşirea şi înţelegerea principiilor de deontologie în medicina veterinară.
Abilităţi:
• Utilizarea/aplicarea cunoştinţelor pentru a profesa în domeniul medical veterinar, ca
viitori medici, în condiţii de deontologie şi etică.
Competenţe de rol:
• Capacitatea de a dezvolta şi implementa metode specifice medicale veterinare
pentru respectarea principiilor deontologice şi de etică.
Competenţe de dezvoltare personală şi profesională:
• Conştientizarea necesităţii de formarea profesională continuă
• Capacitatea de comunicare scrisă şi verbală a unor termeni specifici disciplinei în cel
puţin o limbă de circulaţie internaţională

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

Cunoaşterea condiţiilor, a regulilor şi a obligaţiilor specifice exercitării profesiei
de medic veterinar.

7.2 Obiectivele specifice

Respectarea semnificaţiei si folosirea in consecinţă a termenilor, metodelor si
tehnicilor medical-veterinare in condiţii de responsabilitate profesională şi
morală.
Respectarea normelor scrise si nescrise ale practicii medicale-veterinare.

8. Conţinuturi
8.1 Curs

Metode de predare

Deontologia: definiții, concepte, generalități;
Prezentarea temelor se va
realiza cu ajutorul mijloacelor
multimedia (computer şi

Observaţii

Suportul de curs este distribuit studenţilor pe cale
electronică la începutul
cursului
Se recomandă studenţilor

video-proiector), expunere
liberă.

parcurgerea prealabilă a
suportului de curs pentru a
putea interacţiona în timpul predării

Deontologia în medicina veterinară: istoric, definiţii,
codul eticii

idem

Acte normative în domeniul deontologiei medicale
veterinare

idem

Organizaţii şi instituţii naţionale şi internaţionale în
domeniul eticii medicale veterinare

idem

Drepturi şi îndatoriri ale medicilor veterinari faţă de
colegi şi colaboratori

idem

Drepturi şi îndatoriri ale medicilor veterinari faţă de
proprietarii de animale

idem

Drepturi şi îndatoriri ale medicilor veterinari în
relaţie cu autorităţile de stat şi alte persoane

idem

Principii de etică în folosirea animalelor în cercetări
de laborator

idem

Eutanasierea animalelor

idem

BIBLIOGRAFIE OBLIGATORIE
• Note de curs 2018 - 2019.
• Codul de deontologie medicală veterinară 2013
BIBLIOGRAFIE FACULTATIVĂ
• Lupescu Constantin, Legislaţie sanitară veterinară şi pentru siguranţa alimentelor, Editura Fundaţiei România de Mâine
• Gheorghe Stratulat, Deontologia medicală veterinară, Editura Ceres
8.2 Seminar

Metode de predare

Observaţii

Principii de etică generală

Studii de caz – prezentare, analizare şi rezolvare în conformitate cu
principiile de etică

Se folosesc mijloacele din
dotarea laboratorului

Drepturi şi îndatoriri ale medicilor veterinari Studiide caz – prezentare, analizare
faţă de colegi şi colaboratori
şi rezolvare în conformitate cu principiile de deontologie medicală veterinară
Drepturi şi îndatoriri ale medicilor veterinari Idem
faţă de proprietarii de animale
Drepturi şi îndatoriri ale medicilor veterinari Idem
în relaţie cu autorităţile de stat şi alte persoane
Principii de etică în folosirea animalelor în
cercetări de laborator

Idem

Eutanasierea animalelor

Idem

Colocviu

-

idem

BIBLIOGRAFIE OBLIGATORIE
• Note de curs 2018 - 2019.
• Codul de deontologie medicală veterinară 2013

9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice, asociaţiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului


Conţinutul disciplinei cuprinde elemente definitorii şi explicative legate de deontologia şi etica profesională medical veterinară, precum şi de bunăstarea animalelor abordată etic, în contextul legislaţiei interne şi europene aferente, pe baza consultării cu reprezentanţi ai autorităţilor de stat în
domeniu.

10. Evaluare
Tip activitate

10.1 Criterii de evaluare

10.2 Metode de evaluare

10.3 Pondere
din nota finală

10.4
Curs

Verificarea finală

Examen scris, cu 10 întrebări

70%

10.5.
Seminar

Participarea la activităţile disciplinei

Prezentarea şi susţinerea unor studii
de caz după tematica disciplinei

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 (5 răspunsuri corecte).

Data completării
01.10.2018
Semnătura titularului de curs

Semnătura titularului de seminar

Dr. Coman Cristin

Dr. Coman Cristin

Data avizării în departament

Semnătura directorului de departament
Conferenţiar univ. dr. Pârvu Monica

