
Descrierea postului de Asistent universitar
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Facultatea Medicină veterinară
Departament Paraclinici (III)
Poziţia în statul de
funcţii

pozitia III /B/12

Funcţie Asistent universitar
Disciplinele din
planul de
învăţământ

Clinics-Ruminants 1;
Clinics-Equine 2;
Clinica rumegatoare 1 si 2;
Clinica ecvine 1;
Clinica cabaline 2;
Propedeutică si tehnica chirurgicală 2;
Diagnostic necropsic şi medicină legală 1;
Diagnostic necropsic şi medicină legală 2;

Domeniul ştiinţific Medicină veterinară
Descriere post Postul de asistent universitar pe perioadă nedeterminată, poziţia

III/B/12, are în componenţă următoarele discipline:
Clinics-Ruminants 1 are 0.36 ore de lucrări de laborator pe săptămână;
Clinics-Equine 2 are 0.22 ore de lucrări de laborator pe săptămână;
Clinica rumegatoare 1 are 3.14 ore de laborator pe săptămână;
Clinica rumegatoare 2 are 2.75 ore de laborator pe săptămână;
Clinica ecvine 1 are 3 ore de laborator pe săptămână;
Clinica cabaline 2 are 1,43 ore de laborator pe săptămână;
Propedeutică si tehnica chirurgicală 2 are 2 ore de laborator pe
săptămână; Diagnostic necropsic şi medicină legală 1 are 2 ore de
laborator pe săptămână; Diagnostic necropsic şi medicină legală 2 are
0.86 ore de laborator pe săptămână;
La clinica rumegătoarelor şi ecvine se urmăreşte însuşirea
cunoştinţelor de terapie chirurgicală la aceste specii.
În cazul lucrărilor de laborator de Propedeutică si tehnica chirurgicală
2 se urmăreşte însuşirea cunoştinţelor referitoare la tehnicile
chirurgicale la animale.
În cazul lucrărilor de Diagnostic necropsic şi medicină legală se
urmăreşte însuşirea cunoştiintelor de diagnostic necropsic la animale.

Atribuţiile/
activităţile aferente

Pregătirea şi efectuarea orelor de lucrări practice pentru disciplinele
cuprinse în norma didactică, respectiv: Clinics-Ruminants 1, Clinics-
Equine 2, Clinica rumegatoare 1 si 2, Clinica ecvine 1, Clinica
cabaline 2, Propedeutică si tehnica chirurgicală 2, Diagnostic
necropsic şi medicină legală 1, Diagnostic necropsic şi medicină legală
2;
Întocmirea fişelor de disciplină şi a programelor analitice;
Pregătirea activităţii didactice ;
Participarea la verificări: teste, examene şi verificări 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;
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;
Alte activităţi pentru pregătirea practică şi teoretică a studenţilor.

Tematica probelor
de concurs

Tematica
Generalitati asupra interventiilor chirurgicale;
Anestezie la animale;
Manopere chirurgicale de baza;
Terapie intensiva;
Fenomene locale si generale postoperatorii;
Recuperare postoperatorie;
Instrumentarul chirurgical;
Contentia animalelor;
Pregatirea actului operator;
Manopere chirurgicale de baza;
Injectii, punctii, pansamente si bandaje;
Tehnici de anestezie;
Interventii chirurgicale pe regiunile capului;
Operatii pe regiunile gatului;
Operatii pe coloana vertebrala;
Operatii pe peretii si organele toracice;
Operatii pe peretele si viscerele abdominale;
Operatii pe rect si anus
Operatii pe organele genitale la mascului;
Operatii pe organele aparatului urinar;
Operatii pe membre;
Tehnici chirurgicale pe membre la animale;
Tehnici de celiotomie si toracotomie, interventii pe organele cavitare ;
Tehnici de trepanatie a sinusurilor si cavitatilor nazale, operatii pe limba,
trahee, esofag, dinti, coarne, urechi, globul ocular si anexele sale ;
Suturi osoase si tendinoase ;
Inteventii chirurgicale pe intestine ;
Operatii in herniile abdominale, inghinale, perineale, ombilicale,
diafragmatice;
Tehnici de castrare la animale;
Pregatirea animalelor de renta pentru interventii chirurgicale;
Particularitati ale anesteziei locale, regionale si generale la speciile de renta;
Boli chirurgicale la solipede;
Boli chirurgicale la rumegatoare;
Boli chirurgicale la suine, pasari;
Ecornarea si decornarea bovinelor ;
Interventii chirurgicale pe membre la rumegatoare;
Interventii chirurgicale la solipede;
Castrarea la animalele de renta;
Interventii chirurgicale pe peretele abdominal (hernie, eventratie) ;
Precizare de termeni şi noţiuni ale necropsiei;
Cadrul legal şi organizatoric al necropsiei;
Principii de bază ale necropsiei; Modificări postmortale;
Recoltarea şi transportul probelor pentru examene de laborator;
Necropsia veterinară legală – domenii, cazuri frecvente;
Diagnosticul necropsic la cabaline;
Diagnosticul necropsic la rumegătoare;
Diagnosticul necropsic la suine;



Diagnosticul necropsic la carnivore şi animalelor de blană;
Diagnosticul necropsic la pasăre;
Expertiza medico-legala veterinara;
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