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CAPITOLUL 1
UNIVERSITATEA SPIRU HARET – COMPONENTĂ DE BAZĂ A
ÎNVĂŢĂMÂNTULUI SUPERIOR ROMÂNESC

La 19 ianuarie 1991 a luat fiinţă Fundaţia România de Mâine, instituţie social-umanistă de
cultură, ştiinţă şi învăţământ cu caracter nonprofit, potrivit prevederilor Legii pentru persoanele
juridice nr. 21/1924 şi, în cadrul acesteia, Universitatea Spiru Haret.
Universitatea Spiru Haret a fost creată şi organizată după modelul Universităţii Harvard,
având drept spirit tutelar pe marele om de ştiinţă, reformator şi ctitor al învăţământului modern în
România, Spiru Haret, a cărui activitate ştiinţifică, educativă şi social-culturală a avut şi are o
deosebită însemnătate şi rezonanţă în societatea românească.
În cadrul Universităţii Spiru Haret au luat fiinţă şi funcţionează, în prezent, 15 facultăţi cu 101
de programe de studii universitare de licență, care au parcurs, conform legii, etapele de autorizare
provizorie şi acreditare.
La 14 februarie 2000, Universitatea Spiru Haret a fost acreditată de Consiliul Naţional de
Evaluare Academică şi Acreditare. Legea nr. 443 din 5 iulie 2002 consfinţeşte faptul că Universitatea
Spiru Haret este „ instituţie de învăţământ superior, persoană juridică de drept privat şi de utilitate
publică, parte a sistemului naţional de învăţământ".
Întreaga activitate a Universităţii s-a întemeiat pe recunoaşterea şi aplicarea măsurilor
legislative prioritare cu privire la învăţământ şi cercetare.
Asumându-şi, de la înfiinţare, misiunea de învăţământ şi cercetare, orientate pe valori,
creativitate, obţinerea de cunoştinţe fundamentale, dar şi de cunoştinţe, competenţe şi abilităţi de
utilitate directă în profesie şi în societate, Universitatea Spiru Haret a urmărit şi urmăreşte permanent
dezvoltarea integrală şi armonioasă a individualităţii umane, asumarea unui sistem de valori capabil
să contribuie la împlinirea personală, dezvoltarea spiritului antreprenorial, participarea activă la viaţa
comunităţii şi a societăţii, la succesul în competiţia pentru angajare pe piaţa muncii. Drept urmare,
Universitatea a devenit o instituţie de învăţământ superior şi cercetare ştiinţifică, abilitată să acorde
titlurile prevăzute de lege, potrivit autonomiei universitare şi libertăţii academice.
În prezent, Universitatea Spiru Haret are, în structura sa 15 facultăţi cu 101 de programe de
studii universitare de licenţă acreditate sau autorizate să funcţioneze în conformitate cu prevederile
legale, 48 programe de studii universitare de masterat acreditate de către ARACIS și 98 de programe
postuniversitare de formare si dezvoltare profesionala continua avizate de catre Ministerul Educatiei
Nationale.
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Universitatea Spiru Haret a obținut, în urma evaluării instituționale efectuată de către Agenția
Română de Asigurare a Calității, calificativul ÎNCREDERE pentru perioada 2014-2019.
Universitatea Spiru Haret are preocupări constante în identificarea nevoii educaţionale reale a
pieţei muncii şi adaptarea flexibilă a programelor de studiu pe care le oferă. Din punct de vedere al
relaţiilor internaţionale, obiectivul central al strategiei USH este multi-dimensional:
● creşterea recunoaşterii academic şi a vizibilităţii universităţii prin reducerea discrepanţei dintre
cunoaşterea oferită şi nevoile pieţei muncii,
● adăugarea de valoare educaţională centrată pe student, publicistică şi ştiinţifică cuantificabilă şi
recognoscibilă.
Întreaga comunitate a Universităţii Spiru Haret dovedeşte prin preocupările sale o atitudine
pro-activă responsabilă, contribuie la realizări de vârf în domeniile de activitate cu puternică tentă
realistică în raport cu nevoile economiei şi societăţii, participă la conferinţe internaţionale recunoscute
ISI Thomson, organizează sesiuni şi workshop-uri ştiinţifice de recunoaştere internaţională, face parte
din echipe de lucru inter-universitare în proiecte FP7 în cadrul cărora promovează valorile europene,
ca surse ale propriilor valori, în diferite stadii de recunoaştere dincolo de marginile ţării, USH susţine
şi adaugă, astfel, valoarea educaţională la cea europeană, contribuind la îmbunătăţirea imaginii
învăţământului românesc pe plan european şi internaţional, şi al creşterii prestigiului României pe
scena internaţională contemporană.
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CAPITOLUL 2
PREZENTAREA FACULTĂŢII DE MEDICINĂ VETERINARĂ
Faculatatea de Medicină Veterinară a Universității Spiru Haret a fost înființată în anul 1995
prin H.G. 568/1995 și a fost reacreditată prin H.G. 707/2012 publicată în M.Of. 525 din 30 iulie 2012,
fiind singura facultate privată de profil din România.
Sediul facultății este pe Bd. Basarabiei, nr 256, sector 3, București. Clinica veterinară este
situată pe str. Mașina de Pâine, nr. 47, sector 2 București.
Contact: Tel / Fax: +40 21 2421576; mail: ushfmv@spiruharet.ro.
La terminarea facultății, titlul acordat este de doctor medic veterinar, iar diplomele de studii
sunt emise de Ministerul Educației naționale și sunt recunoscute în Uniunea Europeană.
Facultatea de Medicina Veterinară are ca misiune didactică formarea specialiştilor - medici
veterinari capabili să facă faţă cerinţelor crescânde ale economiei de piaţă supravegherii sănătăţii
animalelor, expertizarea şi tehnologia produselor alimentare, precum şi în domeniile conexe acestora
în condiţiile creşterii schimburilor intracomunitare tot mai intense de produse de origine animală. De
asemenea, prin pregătirea lor, aceştia trebuie să fie capabili să ofere consultanţă veterinară de
specialitate pentru animale de rentă şi de companie, bunăstarea animalelor şi protecţia mediului.
Facultatea de Medicină Veterinară participă activ la Programul aferent Sistemului Naţional de
Educaţie Continuă, iniţiat de Colegiul Medicilor din România, în parteneriat cu Asociaţia Generală a
Medicilor Veterinari din România, ANSVSA şi Facultăţile de Medicină Veterinară asigurând
pregătirea continuă a absolvenţilor. De asemenea, facultatea organizează concursuri pentru obţinerea
gradului de medic primar veterinar.

CAPITOLUL 3
PREZENTAREA PROGRAMULUI DE STUDII UNIVERSITARE DE LICENŢĂ MEDICINĂ
VETERINARĂ
Personalul didactic din cadrul Facultăţii de Medicină Veterinară îndeplineşte cerinţele legale
pentru ocuparea posturilor didactice în vederea practicării învăţământului superior de calitate, conform
deciziilor de numire pe post.
În cadrul Facultăţii de Medicină Veterinară, îşi desfăşoară activitatea un total de 30 cadre
didactice, din care un număr de 21 cadre didactice cu norma de bază, titularizate în învăţământul
superior şi 9 cadre didactice asociate care efectuează activităţi didactice în regim de plata cu ora.
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Dintre cele 21 de cadre didactice cu norma de bază, 6 au funcţia didactică de profesor şi conferenţiari
universitari, reprezentând 28,57%.
Din totalul de 31 posturi din statul de funcţii, 26 de posturi sunt acoperite cu cadre didactice
cu norma de bază în FMV-USH, reprezentând 83,87%.
Titularii de disciplină au titlul ştiinţific de doctor în domeniul disciplinelor din postul ocupat.
Cadrele didactice asociate au pregătirea iniţială şi competenţe în domeniul disciplinei predate.
Menţionăm că un cadru didactic este membru asociat al Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice.
Titularii de disciplină au elaborat cursuri, note de curs şi caiete de lucrări practice necesare
procesului de învăţământ, care acoperă integral problematica disciplinei respective prevăzută în
programa analitică.
La nivelul Universităţii, tipărirea şi multiplicarea materialelor de curs/seminar se realizează în
cadrul editurii proprii - Editura Fundaţiei România de Mâine (http://www.edituraromaniademaine.ro).
Conducerea Facultăţii de Medicină Veterinară asigură, prin dotările existente (copiatoare,
imprimante) multiplicarea suportului de curs, a biletelor de examen şi a altor materiale de uz didactic.
Personalul din conducerea facultăţii (decan şi director de departament) sunt cadre didactice
titularizate în învăţământul superior pe postul de conferenţiar, cu norma de bază la USH – FMV.
Cadrele didactice din Facultatea de Medicină Veterinară a Universității Spiru Haret
desfășoară activitate de predare și în cadrul „Programului de pregătire profesională continuă”
inițiat de Colegiul Medicilor Veterinari din România
Procesul de învățământ
Profesia de medic veterinar se regăsește în Clasificarea ocupațiilor din România (COR), având
codul 225002, iar programul de studiu Medicină Veterinară din cadrul Facultăţii de Medicină
Veterinară

a

Universităţii

Spiru

Haret

este

cuprins

în

nomenclatorul

domeniilor

şi

specializărilor/programelor de studii universitare de licenţă din cadrul acestora la forma de învăţământ
cu frecvență (IF), cu 360 credite ECTS (60 ECTS pe an), în conformitate cu Legea Educaţiei
Naţionale nr. 1/2011.
Curricula programului de studii Medicină Veterinară este în conformitate cu prevederile HG
nr. 469/2015 care transpun condițiile minime de formare pentru profesia de doctor medic veterinar din
Directiva 2013/55/CE de modificare a Directivei 2005/36/CE privind recunoașterea calificărilor
profesionale și a Regulamentului (UE) nr. 1024/2012 privind cooperarea administrativă prin
intermediul Sistemului de informare al pieței interne („Regulamentul IMI”). După absolvire, titlul
acordat este de doctor medic veterinar, iar diplomele de studii sunt emise de Ministerul Educației
naționale și sunt recunoscute în Uniunea Europeană.
Durata studiilor este de 12 semestre (6 ani), activitatea didactică desfășurându-se în 14
săptămâni /semestru; durata totală a stagiilor de practică este de17 săptămâni.
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Sistemul de evaluare a cunoștințelor constă în verificări pe parcurs la lucrările practice, cu o
pondere de 30-40% din nota finală și examene / colocvii cu pondere de 60-70% din nota finală.
Planul de învățământ este bazat pe sistemul de credite transferabile și prevede următoarele
categorii de discipline:
a) discipline fundamentale: 6,7%
b) discipline specifice: 69,6%, din care:
fundamentale: 16%;
știinţe clinice: 40%;
producţii animale: 9,3%;
igiena alimentelor: 4%;
c) discipline conform opţiunii universităţilor: 21%%
d) discipline facultative: 2,7%

Raportul prelegeri/activităţi didactice aplicative din programul de studiu (laboratoare,
seminarii, practică) este de 1,25.
Anul VI de studiu se desfășoară pe module masterale.
Cercetarea științifică a programului de studiu Medicină Veterinară este în conformitate cu
Strategia de consolidare a excelenţei în cercetarea ştiinţifică a Universităţii Spiru Haret, fiind
desfășurată pe bază de contracte de cercetare obținute prin competiții naționale, contracte cu

mediul de afaceri, teme de cercetare cuprinse în planul intern de cercetare, aprobate de
Senatul Universității.
În cadrul facultăţii funcţionează un Centru de cercetare ştiinţifică denumit CENTRUL DE
CERCETARE PENTRU ŞTIINŢE MEDICALE VETERINARE – VETSCIENCE constituit ca
organism de cercetare ştiinţifică în cadrul Universităţii Spiru Haret, Facultatea de Medicină
Veterinară

din

Bucureşti,

acreditat

în

Şedinţa

Senatului

USH

(14.04.2009)

(http://www.spiruharet.ro/facultati/cercetare.php?id=28). Implementarea concretă a măsurilor de
dezvoltare şi monitorizare a cercetării ştiinţifice se desfăşoară în conformitate cu Regulamentul de
organizare şi funcţionare a centrului de cercetare ştiinţifică.
Din anul 2009 a fost instituit un Registru unic al proiectelor/contractelor de cercetare şi
consultanţă ştiinţifică în conformitate cu criteriile CNCSIS şi adaptat practicilor interne ale
Universităţii prin intermediul căruia sunt monitorizate activităţile de cercetare ştiinţifică şi sunt
evaluate domeniile de interes, parteneriatele şi posibilităţile de finanţare vizibil pe pagina web
cercetare.spiruharet.ro/index.php.
Din cele 21 de cadre didactice cu norma de bază care derulează permanent proiecte de
cercetare în cadrul centrului (individual sau în echipe), 4 cadre didactice au titluri de cercetător
ştiinţific.
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Membrii Centrului de cercetare VETSCIENCE sunt participanţi activi în proiecte de cercetare
naţionale (CNCSIS, CEEX, PNCDI) şi internaţionale (COST) şi organizatori/co-organizatori ai unor
manifestări ştiinţifice naţionale şi internaţionale (Conferinţa Naţională de Micologie Medicală) aşa
cum este prezentat şi pe site-ul Universităţii Spiru Haret, secţiunea Institutului Central de Cercetare
Ştiinţifică, la adresa (web cercetare.spiruharet.ro/domains.php?domid=3&menid=1).
Rezulatele cercetărilor sunt valorificate prin lucrări științifice publicate în reviste recunoscute
în domeniu (ISI, baze de date internaționale și baze de date naționale) sau susținute în cadrul unor
manifestări științifice naționale și internaționale.

În vederea elaborării lucrărilor de licență, studenții își desfășuară activitatea de
cercetare în cadrul cercurilor științifice studențești, iar rezultatele sunt prezentate în Sesiunea
anuală organizată în acest scop.
Facultatea de Medicină Veterinară din cadrul Universității Spiru Haret organizează anual
Sesiunea științifică a cadrelor didactice, precum și Sesiunea științifică a studenților, în cadrul cărora
sunt prezentate rezultatele cercetării.

Studenții și absolvenții
Admiterea se desfăşoară în conformitate cu prevederile Legii învăţământului nr. 1/2011, a
Legii 49/2013 pentru modificarea şi completarea Legii 288/2004 privind organizarea studiilor
universitare, în temeiul dispozițiilor O.M.E. C.T.S. nr. 3313/23/02/2012 privind cadrul general de
organizare și desfășurare a admiterii în ciclurile de studii universitare de licență, de masterat și de
doctorat pentru anul univeristar 2014-2015, potrivit prevederilor cuprinse în Carta Universității Spiru
Haret.
La Facultatea de Medicină Veterinară cifra de școlarizare aprobată de Ministerul Educației
Naționale pentru fiecare an de studiu este de 50 studenți.
Recrutarea studenţilor de către Universitatea Spiru Haret se face prin proceduri de admitere
proprii, aplicate în mod transparent şi riguros, respectând principiul egalităţii şanselor tuturor
candidaţilor, fără nici un fel de discriminare, cuprinse în Metodologie privind cadrul general de
organizare şi desfăşurare a admiterii în ciclul de studii universitare de licenţă pentru anul universitar
2014-2015 aprobat în Senatul USH, precum şi din Metodologia proprie FMV.
Perioadele pentru înscriere şi pentru concurs sunt anunţate public pe site-ul facultăţii, în
broşura de admitere, precum şi în materialele informative (pliante, afişe, anunţuri în presa de
specialitate şi în presa centrală) realizate şi distribuite în fiecare an, cu 6 luni înainte de aplicare.
Concursul se organizează în perioada iulie – septembrie.
Dosarul de înscriere la concurs trebuie să conţină următoarele documentele, în
conformitate cu Metodologia privind cadrul general de organizare şi desfăşurare a admiterii în
ciclul de studii universitare de licenţă pentru anul universitar 2016-2017 și a Regulamentului
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propriu USH de organizare şi desfăşurare a admiterii în ciclul de studii universitare de licenţă
pentru anul universitar 2016-2017, aprobat de Senatul Universității:
1) diplomă de bacalaureat / diplomă echivalentă în original şi copie legalizată sau copie
legalizată de pe diploma de bacalaureat însoţită de adeverinţă eliberată de facultatea la care se
află diploma de bacalaureat, în original (pentru cei care urmează a doua facultate sau care au
depus diploma de bacalaureat în original la alt dosar de admitere) sau adeverinţă eliberată de
liceu, în original, pentru candidaţii care au promovat examenul de bacalaureat în sesiunile
corespunzătoare anului şcolar 2016-2017 (adeverinţa trebuie să cuprindă media generală la
examenul de bacalaureat, mediile obţinute în anii de studii, termenul de valabilitate şi menţiunea
că nu a fost eliberată diploma de bacalaureat) sau acordul scris al candidatului pentru preluarea
din sistemul informatic integrat al învăţământului din România (SIIIR) a datelor personale şi a
rezultatelor obţinute la bacalaureat, pentru candidaţii care au promovat examenul de bacalaureat
în sesiunile corespunzătoare anului şcolar 2015-2016.
2) copie simplă după buletinul/cartea de identitate, care să cuprindă codul numeric personal;
3) copie simplă după certificatul de naştere;
4) copie simplă după certificatul de căsătorie (dacă este cazul);
5) adeverinţă medicală tip (de la medical de familie);
6) 3 fotografii 3/4;
7) un dosar plic.
Concursul de admitere presupune testarea cunoştinţelor cognitive ale candidatului prin
completarea unei fişe-chestionar și prin susținerea unui interviu în fața comisiei de admitere. Media
generală de admitere se calculează ca medie ponderată între nota obţinută la verificarea cunoştinţelor
cognitive (60%) și media obţinută la examenul de bacalaureat (40%). Media generală minimă

de admitere este 5 (cinci).
Rezultatele concursului se comunică prin afișare pe pgina web și la avizierul facultății în cel
mult 24 de ore de la încheierea acestuia.
După emiterea Deciziei de înmatriculare de către Rectorul universităţii, studentul este înscris
în Registrul Matricol Unic şi i se eliberează legitimaţia şi carnetul de student. Legitimaţia de student
se vizează anual şi serveşte ca act de identitate la intrarea în Universitate, pentru a avea acces la
biblioteca şi clubul Universităţii etc.
Studenţii înscrişi în anul I sunt obligaţi să comunice conducerii facultăţii, la începutul anului
universitar (în primele 2 săptămâni), participarea la disciplinele opţionale şi facultative. Alegerea
disciplinelor opţionale şi facultative se face pe bază de cerere.
Transferul studenților de la alte universități este reglementat prin Metodologia privind
mobilitatea academică aprobată în ședința Senatului Universității Spiru Haret, care prevede
recunoașterea creditelor transferabile dobândite, în condițiile legii, la alte instituții de învățământ
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superior acreditate / autorizate provizoriu, din âară sau din străinătate. Mobilitatea academică se poate
efectua ca urmare a solicitării studentului, în baza unor acorduri interinstituționale și numai cu
acceptul instituțiilor de învățământ superior de proveniență și respectiv, primitoare.
În conformitate cu Legea Educației Naționale nr. 1/2011, Legea nr. 87/2006 privind asigurarea
calității educației și Carta Universității Spiru Haret, studenții dispun de Regulamentul de activitate
profesională aprobat de Senatul Universităţii.
Studenţii de la Facultatea de Medicină Veterinară trebuie să frecventeze toate lucrările practice
şi clinice la disciplinele prevăzute în planul

de învăţământ precum şi să execute practica de

specialitate conform planificării.
Studenţii care din anumite motive bine întemeiate nu pot continua studiile în anul respectiv,
pot întrerupe studiile la cererea acestora, ele fiind reluate în perioada următoare cu recunoaşterea
examenelor promovate susţinute. Reînscrierea în anul respectiv de studiu se face în perioada
următoare pe baza cererii de reînscriere aprobată de Decanul facultăţii şi plata taxei de şcolarizare.
Studentul care a întrerupt studiile are obligaţia ca după reluarea studiilor să susţină şi să promoveze
eventualele examene de diferenţă şi să îndeplinească la termen toate obligaţiile ce îi revin din Planul
de învăţământ.
Studenţii au obligaţia să promoveze examenele la toate disciplinele care sunt condiţionate în
Planul de învăţământ la termenele prevăzute. Promovarea anului universitar se face prin însumarea
creditelor obţinute prin examene şi a altor cerinţe specifice disciplinelor de studiu, conform
Programelor analitice comunicate de fiecare disciplină şi afişate la aviziere.
Studenţii sunt organizaţi în Asociaţia Studenţilor FMV din USH conform unui statut - Statutul
Asociaţiei Studenţilor FMV.
Studenţii facultăţii beneficiază în plus de orientare şi formare profesională în Centrul de
Formare Profesională Spiru Haret autorizat de Consiliul Naţional de Formare al Adulţilor (CNFPA),
în conformitate cu prevederile OG 129/2000 privind formarea profesională a adulţilor.
La absolvirea facultăţii, medicii veterinari licenţiaţi pot desfăşura următoarele activităţi în
domeniile:
•

apărarea sănătăţii animalelor prin asigurarea asistenţei medicale veterinare în cabinete
medical veterinare private, în spitale veterinare sau în circumscripţii sanitar veterinare
teritoriale;

•

igiena şi controlul alimentelor de origine animală în vederea apărării sănătăţii publice, în
unităţi de prelucrare a alimentelor;

•

cercetare ştiinţifică în domeniul medical-veterinar, zootehnie, biologie,

•

învăţământ preuniversitar sau universitar, în calitate de cadre didactice;

•

marketing farmaceutic şi farmacii veterinare;

•

în laboratoare de specialitate pentru diagnostic sanitar-veterinar;
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•

inspecţia sanitar-veterinară, în cadrul circumscripţiilor de specialitate, la punctele de
frontieră şi în organele centrale sanitar-veterinare;

•

manager în unităţi de profil medical-veterinar sau zootehnic;

•

specialist în biotehnologii de reproducţie şi în combaterea infecundităţii la animale;

•

în domeniul biotehnologiilor de preparare a medicamentelor şi produselor biologice;

•

în domeniul apărării sănătăţii animalelor de vânătoare, albinelor, viermilor de mătase,
peştilor şi a celor de acvacultură;

•

ca fermieri în unităţi zootehnice de creştere a animalelor de rentă cu performanţe zootehnice
ridicate.

După absolvirea facultăţii, absolvenţii licenţiaţi au titlul de doctor medic veterinar și sunt înscrişi
ca membri cu drepturi depline ai Asociaţiei Generale a Medicilor Veterinari din România şi membri
ai Colegiului Medicilor Veterinari.
Profesiunea de medic veterinar este o profesie liberală şi independentă, cu organizare
autonomă reglementată prin Legea nr.160/1998 modificată şi completată cu Legea nr.592/2003.
Medicul veterinar poate să-şi exercite activitatea în cadrul următoarelor structuri profesionale:
a) reţeaua sanitară veterinară de stat;
b) servicii medicale veterinare particulare, autorizate legal;
c) instituţii de învăţământ veterinar autorizate şi acreditate sau autorizate să funcţioneze
provizoriu;
d) alte instituţii publice şi private.
Rata de absorbție a absolvenților Facultății de Medicină Veterinară a Universității Spiru Haret
este de minim 80% în domeniu.
Absolvenții, posesori ai atestatului de liberă practică participă la „Programul de pregătire
profesională continuă” inițiat de Colegiul Medicilor Veterinari din România împreună cu Asociaţia
Generală a Medicilor Veterinari din România și Direcţiile Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa
Alimentelor.
În cadrul Programului ERASMUS studenţii au posibilitatea să efectueze stagii de studii sau să
participe la proiecte comune de implementare de curriculă.
Toți absolvenții Universității Spiru Haret au posibilitatea de a ține legătura cu foștii colegi și
profesori prin intermediul paginii de web ALUMNI. Aici se pot găsi informații privind proiectele
actuale ale Universității în domeniile studiate, inclusiv în domeniul Medicină Veterinară, precum și
date despre cariera profesională a absolvenților.
Baza materială. Facultatea de Medicină Veterinară a Universităţii Spiru Haret dispune de
spaţii de învăţământ necesare desfăşurării activităţilor didactice şi de cercetare ştiinţifică specifice,
respectiv săli de curs, laboratoare pentru activităţi aplicative, clinici pentru consultaţii şi tratamente
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(recepţie cazuri, spaţii de radiologie şi ecografie, săli de intervenţie chirurgicală), fermă didactică.
Baza materială de care dispune facultatea corespunde standardelor care asigură desfăşurarea unui
proces de învăţământ de calitate.
Capacitatea spaţiilor de învăţământ sunt în conformitate cu standardele ARACIS, asigurânduse 1 mp/loc în cadrul sălilor de curs, 1,4 mp/loc în sălile de seminar şi laboratoare, 2,5 mp/loc în
laboratorul de Matematici aplicate științelor biologice şi 4,2 mp/loc în laboratoarele disciplinelor
clinice, acestea fiind corelate cu mărimea formaţiunilor de studiu (grupe, subgrupe).
Sălile de curs sunt dotate cu dispozitive moderne de predare, iar sălile de laborator dotate în
funcţie de specializare, cu echipamente, aparatură şi softuri aferente acestora.
Clinica animale mari se desfășoară în cadrul fermei didactice Negoieşti, unde studenţii, sub
îndrumarea cadrelor didactice, efectuează consultaţii, tratamente şi intervenţii chirurgicale.
Clinica de animale mici este situată pe str. Mașina de Pâine, iar studenţii, sub îndrumarea
cadrelor didactice, efectuează consultaţii, tratamente şi serviciul de gardă.
În cadrul Facultăţii de Medicină Veterinară se desfăşoară întâlniri, dezbateri, reuniuni
tematice, se derulează proiecte de cercetare studenţeşti şi practică de specialitate pentru a veni în
întâmpinarea cerinţelor pieţei muncii şi a creşte rata de angajare pe piaţa muncii a absolvenţilor etc.
Facultatea dispune de bibliotecă amplasată la sediul Facultăţii de Medicină Veterinară din str.
Basarabia, nr. 256, sector 3 Bucureşti, care asigură 25 locuri în sala de lectură, reprezentând 10% din
numărul total de studenți, fiind în corformitate cu cerințele ARACIS. Biblioteca FMV-USH asigură
toate resursele necesare pentru învăţare prin punerea la dispoziţia studenţilor a cursurile tipărite şi în
format electronic, în mod gratuit. Biblioteca dispune de un număr corespunzător de volume din ţară şi
străinătate (6679 de titluri; 248 volume în limba engleza, germană și franceză) necesare asigurării
materialului bibliografic care defineşte programul de studiu.

Totodată, studenţii Facultăţii de

Medicină Veterinară beneficiază de accesul la biblioteca virtuală a facultăţii şi la cele peste 150.000
de volume (manuale, tratate şi cărţi de specialitate) şi reviste de specialitate în limba română şi în
limbi de circulaţie internaţională ale bibliotecii universităţii.
Fundaţia România de Mâine şi Universitatea Spiru Haret dispun de o editură proprie, unde sunt
suportul de cursuri fiind editat modernă, cu laborator de tehnoredactare şi un complex tipografic
digital de ultimă generaţie. Fondul de carte al bibliotecii este constituit atât din cărţile apărute la
Editura Fundaţiei România de Mâine (editura proprie a Fundației), cât şi din donaţii, achiziţii de cărţi
apărute în alte centre universitare din ţară, dar şi ca urmare a schimbului interbibliotecar.
Direcțiile de acțiune ale Facultății de Medicină sunt următoarele:
•

modernizarea permanentă a procesului de învăţământ, prin perfecţionarea programului
de studii universitare, în strânsă corelare cu cerințele societăţii;

•

aplicarea principiilor de management al calităţii în întreaga activitate desfăşurată în
facultate;
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•

sporirea vizibilității cercetării ştiinţifice din facultate

•

dezvoltarea programelor de mobilităţi naţionale şi internaţionale ale studenţilor şi
cadrelor didactice.

CAPITOLUL 4
ALTE INFORMAȚII
Transferul de credite ECTS. Planul de învățământ este alcătuit pe baza sistemului de credite
transferabile, alocându-se 60 credite pentru fiecare an de studiu. Numărul minim de credite necesare
pentru a putea promova un an universitar este de 30. În examenul de licență pot intra, însă, doar
studenții care au cumulat, pe parcursul celor 6 ani de studiu, 360 credite.
Accesul la biblioteca virtuală se face prin autentificarea studentului pe adresa

http://mvet.spiruharet.ro/.
Modul de calcul al notei finale de la examen - media ponderală dintre nota obținută la
verificările pe parcurs, care are o pondere de maxim 40% și nota obținută la evaluarea cunoștințelor de
la curs, care are o pondere de minim 60% din nota finală.
Modul de desfășurare a evaluărilor. Formele de evaluare a cunoștințelor sunt examene
(orale sau scrise), colocvii, verificări pe parcurs, în conformitate cu planul de învățământ. Examenele
se susțin în sesiuni, iar colocviile și verificările pe parcurs în ultimile două săptămâni de activitate
didactică, înainte de intrarea în sesiune.
Practica de specialitate reprezintă disciplină obligatorie și se desfășoară în stagii de practică
de câte 3 – 4 săptămâni, precum și prin serviciul de gardă. Stagiile de practică se desfășoară după cum
urmează
•

anii I și II au loc în ferme zootehnice,

•

anul III în institute de cercetare,

•

anii IV și V în clinica veterinară

•

anul VI în unități de procesare și control al produselor de origine animal.

La finalul desfăşurării stagiului de practică, studentul va prezenta Caietul de practică
și va susține coloviu de practică, promovarea acestuia reprezentând condiție obligatorie pentru
promovarea anului de studiu respectiv.
Redactarea lucrării de licență. Studiile Facultății de Medicină Veterinară se încheie cu
examenul de licență, în conformitate cu prevederile legale, care se organizează în trei sesiuni: de vară
(iulie), de toamnă (septembrie) și de iarnă (februarie).
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Examenul de licență se desfășoară pe baza Regulamentului propriu, aprobat de Senatul
Universității.
Participarea la examunul de licență este condiționată de obținerea Certificatului de competență
lingvistică, precum și de depunerea dosarului și a lucrării de licență.
Examenul de licenţă constă din două probe:
a. proba 1 – Evaluarea cunoştinţelor fundamentale şi de specialitate;
Proba 1-a - Evaluarea cunoştinţelor fundamentale
Proba 1- b - Evaluarea cunoştinţelor de specialitate
b. proba 2 – Prezentarea şi susţinerea lucrării de licenţă.
Evaluarea cunoştinţelor fundamentale şi de specialitate de la proba 1 se desfăşoară scris şi oral.
Modalitatea de susţinere a probei întâi, tematica şi bibliografia aferentă, graficul pentru desfăşurarea
examenelor se aduc la cunoştinţa absolvenţilor prin afişare la afişierul facultăţii, cât şi pe pagina Web
proprie, cel mai târziu cu 30 zile înainte de desfăşurarea examenului de licenţă, pe adresa

http://mvet.spiruharet.ro/.
Lucrarea de licență trebuie să însumeze 50 – 70 de pagini, ghidul de redactare fiind prezentat pe site-ul
facultății.
Susţinerea lucrării de licenţă se va desfăşura oral, în faţa Comisiei, în şedinţă publică, în ordinea
disciplinelor

şi

a

candidaţilor,

aspecte

ce

vor

fi

afişate

în

ziua

precedentă.
Examenul de licenţă nepromovat în prima sesiune programată pentru absolvenţii unei promoţii
poate fi susţinut într-o sesiune ulterioară, cu suportarea de către candidat a cheltuielilor aferente, stabilite
de către Senat, la propunerea Consiliului facultăţii.
Diplomele, pentru absolvenţii care au promovat examenul de licenţă, se eliberează de către
Universitate în maximum 12 luni de la absolvirea examenului, prin Biroul de eliberat acte de studii, fiind
însoţite de suplimentul la diplomă.
Absolvenţii care nu promovează examenul de finalizare a studiilor primesc, la cerere, un
certificat de studii universitare care cuprinde informaţii privind forma de învăţământ la care s-a
organizat şcolarizarea, perioada de studii, mediile de promovare a anilor de studii.
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Anexa 1. Cadrul legislativ de funcționare a Facultății de Medicină Veterinară
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Anexa 2. Metodologia de admitere la programul de licență
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Anexa 3. Planul de învățământ (extras)
Anul I
Anul universitar 2016 – 2017
Nr. Crt

Denumirea disciplinei

A.

Credite

DISCIPLINE OBLIGATORII

1.

Anatomie 1

2.

5

Anatomie 2

5

3.

Histologie și embriologie 1

5

4.

Histologie și embriologie 2
Chimia

5

5.
6.

Biochimie, Biologie moleculară 1

4

7.

Biologie animală
Genetica

4

8.

5
4

9.

Nutriție animală și agronomie 1

5

10.

Fizică

4

11.

Matematici aplicate științelor biologice

4

12.

Biologia plantelor

2

13.

Economie rurală

1

14.

Tehnici de comunicare

2

15.

Practica 1 (3 săptămâni x 6 ore)
B. DISCIPLINE OPŢIONALE

5

TOTAL A + B

60

C.

DISCIPLINE FACULTATIVE

16.

Educatie fizica 1

(1)

17.

Limba straină 1

(3)

Anul II
Nr.
Crt
Denumirea disciplinei
A.

Credite

Anul universitar 2017 – 2018

DISCIPLINE OBLIGATORII

1.

Anatomie 3

5

2.

Anatomie 4

4

3.

Biochimie/Biologie moleculară 2

5

4.

Fiziologie 1

5

5.

Fiziologie 2

4

6.

Nutriţie animală și agronomie 2

5

7.

Microbiologie 1

5

8.

Microbiologie 2

4

9.

Creșterea animalelor

5

10.

Producţii animaliere 1

4

11.

Patologie / Fiziopatologie 1

4

12.

Igienă veterinară şi protecţia mediului

4

13.

Practică 2 (3 săptămâni x 6h/zi)

4

B.
14.

DISCIPLINE OPŢIONALE

Istoria medicinii veterinare /
Informare ştiinţifică, tehnici şi metode de documentare

2

TOTAL A + B

60

C.

DISCIPLINE FACULTATIVE

15.

Educatie fizica 2

(1)

16.

Limba straină 2

(3)
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Anul III

Nr.
Crt

Credite

Anul universitar 2018 – 2019

Denumirea
disciplinei

A.

DISCIPLINE OBLIGATORII

1.

Producţii animaliere 2

4

2.

Patologie 2

4

3.

Etologia animalelor

3

4.

Bunăstarea şi protecţia animalelor

4

5.

Imunologie. Imunopatologie

4

6.

Anatomie patologică 1

5

7.

Anatomie patologică 2

4

8.

Farmacologie 1

5

9.

Farmacologie 2

4

10.

Semiologie 1

5

11.
12.

Semiologie 2
Anesteziologie

4

13.

Epidemiologie

2

Parazitologie, boli parazitare și prelegeri clinice pe specii 1

4

Practică 3 (3 săptămâni x 6h/zi)

4

B. DISCIPLINE OPŢIONALE***
TOTAL A+B

60

14.

4

Anul IV

Nr.
Crt

Denumirea
disciplinei

A.
1.
2.

Credite

Anul universitar 2019 – 2020

DISCIPLINE OBLIGATORII

3.

Parazitologie, boli parazitare și prelegeri clinice pe specii 2
Parazitologie, boli parazitare și prelegeri clinice pe specii 3
Clinică medicală și prelegeri clinice pe specii 1

4.

Clinică medicală și prelegeri clinice pe specii 2

5

5.

Boli infecţioase, medicină preventivă și prelegeri clinice pe
specii 1
Boli infecţioase, medicină preventivă și prelegeri clinice pe
specii 2
Clinică chirurgicală și prelegeri clinice pe specii 1
Reproducere, tulburări de reproducere și prelegeri clinice pe
specii 1
Obstetrică

4

10.

Toxicologie 1

4

11.

Toxicologie 2
Propedeutică

4

6.
7.
8.
9.

12.
13.

5
4
5

5
4
4
4

4
2

14.

Deontologie și etică profesională
Practica 4 (4 săptămâni)
B. DISCIPLINE OPTIONALE ***

15.

Nutriție dietetică / Stomatologie veterinară

2

TOTAL A+B

60
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Anul V
Anul universitar 2020 – 2021

A.
1.

Credite

Denumirea
disciplinei

Nr.
Crt

DISCIPLINE OBLIGATORII

2.

Clinică medicală și prelegeri clinice pe specii 3
Clinică medicală și prelegeri clinice pe specii 4

5
5

3.

Boli infecţioase, medicină preventivă și prelegeri clinice pe specii 3

5

4.

Boli infecţioase, medicină preventivă și prelegeri clinice pe specii 4
Clinică chirurgicală și prelegeri clinice pe specii 2
Clinică chirurgicală și prelegeri clinice pe specii 3

5

5.
6.
7.

5
4
5

Reproducere, tulburări de reproducere și prelegeri clinice pe specii 2

8.

Reproducere, tulburări de reproducere și prelegeri clinice pe specii 3

3

9.

Igienă şi tehnologie alimentară 1

3

10.

Igienă şi tehnologie alimentară 2

3

11.

Terapeutică

2

13.

Farmacie
Medicină veterinară și sănătate publică

2

14.

Radiologie și imagistică

2

15.

Biologia, creșterea și patologie animalelor de laborator

2

12.

17.

5

4

Practica 5 (4 săptămâni)
B. DISCIPLINE OPTIONALE
TOTAL A+B

60

Anul VI

Nr.
Crt

Denumirea
disciplinei
A.

1.

Credite

Anul universitar 2021 – 2022

DISCIPLINE OBLIGATORII

Medicină legală şi diagnostic necropsic 1

2
2

2.
3.

Medicină legală şi diagnostic necropsic 2

4.
5.
6.
7.

Legislație veterinară 2

2

Inspecția şi controlul produselor alimentare de origine animală 1

4

Inspecția şi controlul produselor alimentare de origine animală 2
Sănătate publică veterinară în unități de sacrificare și procesare a
produselor alimentare
Management veterinar și comunicare
Practica 6 (3 săptămâni specialitate 6h/zi si 2 săptămâni definitivare
lucrare licență 6h/zi)*

4

8.
9.

2

Legislație veterinară 1

2
2
4

B. DISCIPLINE OPTIONALE **
10.

Modul 1. Animale de rentă /
Modul 2. Animale de companie, ecvine, animale exotice și animale
sălbatice crescute în captivitate

36

TOTAL A+B

60
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Anexa 4. Regulament privind organizarea și desfășurarea examenelor de licență
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