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Descrierea postului de Şef lucrări - Medicină Veterinară, Preclinici

Universitatea Universitatea de Ştiinte Agricole şi Medicină Veterinară Cluj-Napoca

Facultatea Medicină Veterinară

Departament I - Preclinici

Poziţia în statul de
funcţii I/B/11

Funcţie Şef de lucrări

Disciplinele din planul
de învăţământ

Comparative Anatomy 1, Comparative Anatomy 2, Anatomie comparată 3, Anatomie
comparată 4

Domeniu ştiintific Medicină veterinară

Descriere post

Postul de Şef de lucrări - vacant, poziţia I/B/11, prevăzut în Statul de Funcţiuni al
Departamentului I - Preclinici, din cadrul Facultăţii de Medicină Veterinară, USAMV Cluj-
Napoca, aprobat în anul universitar 2016-2017, conţine o normă de 14,1 ore convenţionale,
asigurate cu ore de curs şi lucrări practice de laborator. Postul vacant de şef de lucrări are
acoperire atât în semestrul I, cât şi în semestrul II. Postul este scos la concurs cu aprobarea
Senatului Universităţii.

În structura postului sunt prevăzute ore la următoarele discipline:
▪ Comparative Anatomy 1, semestrul I, curs şi lucrări practice (1 grupă), cu anul I MV,

linia engleză (sunt prevăzute 2 ore curs/săptămână).
▪ Comparative Anatomy 2, semestrul II, lucrări practice cu anul I MV, linia engleză, cu

2 grupe (sunt prevăzute 3 ore/grupă de studenţi).
▪ Anatomie comparată 3, semestrul I, lucrări practice cu anul II MV, linia română,

1grupă (sunt prevăzute 3 ore/grupă de studenţi).
▪ Anatomie comparată 4, semestrul II, lucrări practice cu anul II MV, linia română,

3 grupe (sunt prevăzute 3 ore/grupă de studenţi).
Total ore/an în postul I/B/11 - 2,50 ore de curs şi 11,60 ore de lucrări practice la

Facultatea de Medicină Veterinară pentru Disciplinele din profilul Postului la Specializarea
Medicină Veterinară, liniile de predare în limba engleză şi limba romană.

Anatomia comparată prezintă noţiuni legate de înțelegerea modului în care este
construit organismul animal; rolul şi importanța sistemului de susţinere şi mişcare; rolul şi
importanţa sistemului digestiv, a sistemului respirator, a sistemului urinar şi a sistemului
genital, în integrarea functiilor organismului; rolul şi importanţa sistemului cardiovascular;
rolul şi importanţa sistemului nervos şi a organelor de simţ în corecta interpretare a tuturor
proceselor ce se întâmplă în organism, pentru formarea generală a elementelor de bază
necesare pregătirii viitorilor medicilor veterinari, subliniată de cele mai multe ori, ca punct
de plecare pentru înțelegerea viitoare a proceselor patologice, care pot fi asociate cu aceste
sisteme. O importanţă aparte o reprezintă Anatomia 4 - Anatomia clinică, care face legătura
directă între preclinic şi clinic, prin studierea topografiei fiecărei regiuni, de la piele şi până
la structurile din profunzimea regiunii/organismului.

Lucrările practice au şi rolul de deprindere a studenţilor cu munca în echipă, munca în
laboratoare, în general, de anatomie, în special, abordarea animalelor vii, abordarea
cadavrelor şi a porţiunilor de cadavre, abordarea pieselor anatomice, în general, utilizarea
instrumentarului din trusele de disecţii, prepararea unor piese pentru lucrările practice, dar
şi pentru muzeu.

Atributiile/activitatile
aferente

▪ Pregătirea activităţii didactice pentru disciplinele din normă;
▪ Pregătirea şi efectuarea orelor de curs şi lucrări practice, din norma didactică;
▪ Întocmirea fişelor disciplinelor şi a programelor analitice;
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▪ Consultaţii cu studenţii, pentru disciplinele din normă;
▪ Verificarea pe parcursul semestrului, a cunoştinţelor acumulate;
▪  Asistenţă la examene;
▪  Examene practice şi teoretice;
▪  Îndrumare cercuri ştiinţifice studenţeşti;
▪ Îndrumare lucrări de licenţă;
▪ Preparare materiale didactice;
▪ Activitate de cercetare ştiinţifică;
▪ Participare la manifestări ştiinţifice;
▪ Participare la activităţile administrative, de învăţământ şi de cercetare, ale colectivului;
▪ Promovarea disciplinei, a facultăţii şi a universităţii, în ţară şi înafara ţării;
▪  Activităţi de consultanţă şi de legătură cu mediul economic;
▪  Activităţi de practică intramurală şi extramurală cu studenţii;
▪ Alte activităţi pentru pregătirea practică şi teoretică a studenţilor.

Tematica probelor de
concurs

Disciplina de Anatomie comparată - tematică concurs
• Planurile de segmentare ale corpului animal.
• Prezentarea regiunilor corporale, cu baza anatomică osoasă a fiecăreia.
• Consideraţii generale asupra scheletului animal.
• Scheletul membrului toracic.
• Scheletul membrului pelvin.
• Coloana vertebrală, coastele şi sternul.
• Generalităţi, clasificarea articulaţiilor. Elementele anatomice ale unei diartroze.

• Articulaţiile membrului toracic.
• Articulaţiile membrului pelvin.
• Articulaţiile coloanei vertebrale.
• Muşchiul ca organ, elementele anatomice ale muşchiului, anexele musculare.
• Muşchii capului. Muşchii abdomenului.
• Muşchii membrului toracic.
• Muşchii membrului pelvin.
• Sistemul digestiv prediafragmatic.
• Sistemul digestiv postdiafragmatic.
• Glandele digestive anexe.
• Sistemul respirator.
• Sistemul urinar.
• Sistemul genital.
• Glanda mamară.
• Organele cavitare la păsările domestice.
• Cordul.
• Sistemul arterial.
• Sistemul venos.
• Sistemul limfatic.
• Sistemul nervos central.
• Sistemul nervos periferic.
• Sistemul nervos vegetativ.
• Organele de simţ.
• Glandele cu secreţie internă.
• Anatomia topografică a regiunilor corporale.
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