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Specializări (stagii de studii, cercetare, perfecţionare etc.): Univesitatea Agrară de Stat,
Chişinău, Moldova, 2013; Cordoba şi Palma de Maiorca - Spania, 2006; Ferme cu profil mixt în
Grecia, 2005; Colegiul Agricol din Dronten şi ferme cu profil mixt, Olanda, 2002; Universitatea
Agricolă Hohenheim şi ferme cu profil zootehnic, Germania, 2000 şi în 2002.
Obţinerea statutului de conducător de doctorat: 2007 (Ordin MEC Nr. 479/05.03.2007)
Domeniul ştiinţific /aria de interes / teme de cercetare:
 Fiziologie animală;
 Fiziologie microbiană;
 Bazele fiziologice ale producţiilor la animalele de fermă şi a organismelor acvatice;
 Fiziologia organismelor acvatice;
 Studiul diversităţii populaţiilor de animale;
 Studiul etologic şi indicii metabolici la animale;
 Studii asupra însuşirilor morfologice şi a profilului hematologic şi biochimic la animale
şi la organismele acvatice;
 Cercetări asupra interacţiunii om-animal de companie pentru îmbunătăţirea vieţii şi a
bunăstării.
Teze de doctorat coordonate
-Finalizate:
Cocan Daniel, “Particularităţi morfo-fiziologice ale păstrăvului curcubeu în diferite
sisteme de creştere şi exploatare”, 2011.
Feştilă Iulia, "Cercetări privind însuşirile fiziologice şi influenţa unor factori asupra
profilului metabolic la vacile de lapte", 2012.
-În curs de finalizare:
Pop Andrei, "Cercetări privind influenţa unor factori asupra profilului metabolic al
bovinelor", 2015.
Giuburunca Mihaela, "Efectele unor extracte de plante şi a anticorpilor aviari IgY asupra
procesului de metanogeneză ruminală in vitro" 2015.
Sima Claudiu, "Cercetări privind indicii de calitate a cărnii de vier", 2015.
Bustan Andrada, "Cercetări privind indici morfo-fiziologici la o populaţie de Lostriţe
(Hucho hucho) crescute în sistem clasic", 2015.
Pop Denisa, "Cercetări privind interacţiunea pozitivă om-câine", 2016.
Pop Vancia Vlad, "Cercetări privind interacţiunea om-animal pentru îmbunătăţirea
calităţii vieţii acestora" 2016.
Groza Marius Ioan, "Cercetări privind caracterizarea morfo-fiziologică şi a calităţii cărnii
la Racul de râu" 2016.
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Cărţi de specialitate, manuale, tratate, suporturi de curs: 16
Mireşan Vioara (2001). Fiziologia animalelor domestice – funcţii de relaţie. Ed.
AcademicPres, Cluj – Napoca, pag. 246.
Mireşan Vioara (2009). Anatomie Comparată, Histologie şi Embriologie, Editura
Academicpres, Cluj-Napoca, 379 pag.
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Lucrări ISI Proceedings: 12
Indicele Hirsch (valoarea h-index, conform ISI)
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Proiecte, granturi obţinute prin competiţii naţionale şi internaţionale: 9
 Aprecierea fenotipică şi caracterizarea genetică prin tehnici moleculare a unor
populaţii de mistreţi Sus scrofa ferus cu stabilirea factorilor de impact asupra
ecosistemelor din areal, pentru evitarea vulnerabilităţii genetice a speciei. PN II,
membru în colectivul de cercetare, 2007-2009.
 De la ADN la brânză: Studiul impactului polimorfismului markerului genetic
cazeina alfa S1 la rasa de caprine Carpatina asupra calităţii laptelui,
randamentului de obţinere al brânzeturilor şi proprietăţilor senzoriale. PN II,
membru în colectivul de cercetare, 2010-2011.
 Studiul ihtiofaunei din râul Ruscova, jud. Maramureş, în vederea amenajării unor
centrale hidroelectrice de mică putere. Membru în colectivul de cercetare.
 Optimizarea tehnologiilor de ameliorare, exploatare si valorificarea productiilor
de la ovine, contractat cu CNCSIS si Banca Mondială, 1999 – 2001, directorul
grantului.
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din România
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