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Descrie post: 

Postul de Şef de lucrări,  poziţia III B/4, are în componenţă ore de curs (1/săpt)  şi 

lucrări practice (2/săpt) la disciplina de Anesteziologie si propedeutica chirurgicala 1; ore de 

curs  (2/săpt)  şi  lucrări  practice  (2/săpt)  la  disciplina  de  Anesteziologie  si  propedeutica 

chirurgicala 2; la Clinica pe specii/animale de renta 1 are în componenţă ore de curs (1/săpt) 

şi lucrări practice (2/săpt); iar la Clinica pe specii/animale de renta 2 are în componenţă ore de 

curs (1/săpt) şi lucrări practice (2/săpt). 

Atribuţiile/activităţile aferente:

Pregătirea  şi  efectuarea  orelor  de  curs  şi  lucrări  practice  de  laborator  /clinica  pentru 

disciplinele  cuprinse în  norma didactică,  respectiv  disciplinele: Anesteziologie  si  propedeutica 

chirurgicala 1si 2, Clinica pe specii/animale de renta 1 si 2 

- Întocmirea fişelor de disciplină şi a programelor analitice; 

- Pregătirea activităţii didactice ; 

- Verificări teste examene si verificari pe parcurs ;

- Consultaţii pentru studenţi asigurate la disciplinele din normă;  

- Asistenţă la examene; 

- Îndrumare lucrari de licenţă; 

- Elaborare materiale didactice; 

- Activitate de cercetare ştiinţifică; 

- Îndrumare cercuri ştiinţifice studenţeşti; 



- Îndrumare activităţi de practică în cursul anului universitar; 

- Participare la manifestări ştiinţifice; 

- Participare  la  activităţile  administrative,  de  învăţământ,  de  consultanţă  şi  de 

cercetare ale colectivului;

- Activităţi de promovare şi legătura cu mediul economic; 

- Participarea la activităţi civice, culturale, administrative şi de evaluare în sprijinul 

învăţământului; 

- Alte activităţi pentru pregătirea practică şi teoretică a studenţilor.

Tematica probelor de concurs

1. Generalitati asupra interventiilor chirurgicale; 
2. Anestezie la animale;
3. Manopere chirurgicale de baza;
4. Terapie intensiva;
5. Fenomene locale si generale postoperatorii;
6. Recuperare postoperatorie;
7. Instrumentarul chirurgical;
8. Contentia animalelor;
9. Pregatirea actului operator;
10. Manopere chirurgicale de baza;
11. Injectii, punctii, pansamente si bandaje;
12. Tehnici de anestezie;
13. Interventii chirurgicale pe regiunile capului;
14. Operatii pe regiunile gatului;
15. Operatii pe coloana vertebrala;
16. Operatii pe peretii si organele toracice;
17. Operatii pe peretele si viscerele abdominale;
18. Operatii pe rect si anus
19. Operatii pe organele genitale la mascului;
20. Operatii pe organele aparatului urinar;
21. Operatii pe membre;
22. Tehnici chirurgicale pe membre la animale;
23. Tehnici de celiotomie si toracotomie, interventii pe organele cavitare ;
24. Tehnici  de  trepanatie  a  sinusurilor  si  cavitatilor  nazale,  operatii  pe  limba,  trahee,  

esofag, dinti, coarne, urechi, globul ocular si anexele sale ;
25. Suturi osoase si tendinoase ;
26. Inteventii chirurgicale pe intestine ;
27. Operatii in herniile abdominale, inghinale, perineale, ombilicale, diafragmatice;
28. Tehnici de castrare la animale;
29. Pregatirea animalelor de renta pentru interventii chirurgicale;
30. Particularitati ale anesteziei locale, regionale si generale la speciile de renta;
31. Boli chirurgicale la solipede;
32. Boli chirurgicale la rumegatoare;
33. Boli chirurgicale la suine, pasari;
34. Ecornarea si decornarea bovinelor ;
35. Interventii chirurgicale pe membre la rumegatoare;
36. Interventii chirurgicale la solipede;



37. Castrarea la animalele de renta;
38. Interventii chirurgicale pe peretele abdominal (hernie, eventratie) ;
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