Raport privind activitatea referitoare la mobilităţile studenţilor şi
cadrelor didactice Erasmus+
la nivelul Facultăţii de Medicină Veterinară
In conformitate cu Charta ERASMUS 2014-2020 şi strategia USH pentru
educaţia universitară, Facultatea de Medicină Veterinară îşi asumă cu responsabilitate
asigurarea activităţilor de mobilitate în conformitate cu reglementările în vigoare,
includerea activităţilor de instruire a studenţilor din mobilităţi, pe baza ECTS acumulate
în rezultatele lor finale înregistrate în documentele oficiale, respectarea principiilor de
nediscriminare şi asigurarea accesului deplin la educaţie şi mobilitate a tuturor
potenţialilor participanţi.
Implicarea în cadrul programului Erasmus+ reprezintă o prioritate şi pentru
Facultatea de Medicină veterinară a Universităţii Spiru Haret, iar acest lucru trebuie să se
reflecte în rezultatele obţinute, care deşi sunt modeste în prezent, reflectă un prim pas
important în procesul de internaţionalizare a facultăţii, implicit a Universităţii Spiru
Haret.
Pe parcursul anului universitar 2016-2017, în cadrul Facultății de Medicină
Veterinară s-a aflat în mobilitate de studii un student din cadrul Facultăţii de Medicină
Veterinară a Yuzuncu Yil University din Turcia.
Studentul Göktürk KÜÇÜKKAHRAMAN a efectuat mobilitatea de studii pe
semestrul I al anului univ. 2016-2017 prin programul MEVLANA. În activitățile
didactice desfăşurate direct cu studentul Erasmus, au fost implicate următoarele cadre
didactice: Profesor univ. dr. Turcu Dănuţ, Conf. Univ dr. Andronie Viorel, Conf.univ.dr.
Pârvu Monica, Lector univ. dr. Belous Mădălina, Lector univ. dr. Băcescu Bogdan,
Lector univ. dr. Grigorescu Paul şi Lector univ. dr. Lescai Daniel. Rezultatele obţinute în
primul semestru al acestui an universitar, concretizate în evaluările prin examene şi
colocvii din cadrul sesiunii de iarnă, confirmă adaptarea şi integrarea studentului în
activităţile didactice şi de cercetare ale facultăţii, acesta obţinând note de la 7 la 10.
Este de remarcat implicarea studentului în mod deosebit în activităţile practice dar
şi cele de cercetare ale unor discipline, cum este de exemplu cea de Parazitologie şi Boli
parazitare. În cadrul acestei discipline, sub coordonarea Lectorului univ.dr. Băcescu

Bogdan, studentul participă activ în cadrul temelor de cercetare, rezultatele acestor studii
concretizându-se în articole ştiinţifice şi prezentări ce vor fi susţinute la unele manifestări
ştiinţifice din cadrul facultăţii.
Pentru semestrul al II-lea din anul univ. 2016-2017, studentul Göktürk
KÜÇÜKKAHRAMAN va continua mobilitatea în cadrul Facultăţii de Medicină
Veterinară a Universităţii Spiru Haret, prin programul ERASMUS, ceea ce confirmă
încrederea pe care acesta o acordă procesului didactic şi pregătirii de specialitate în
cadrul facultăţii noastre.
Este un început promiţător pentru Facultatea de Medicină Veterinară şi ne vom
preocupa şi în viitor pentru asigurarea unui program de mobilitate atât calitativ cât şi
cantitativ, prin implicarea unui număr mai mare de studenţi dar şi de cadre didactice în
programul de mobilităţi ERASMUS.
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