Curriculum vitae
Europass

Informaţii personale
Nume / Prenume

Bogdan, Liviu Marian

Adresă(e)
Telefon
E-mail
Naţionalitate
Data naşterii
Sex

Experienţa profesională
Perioada
Funcţia sau postul ocupat
Activităţi şi responsabilităţi principale
Perioada
Funcţia sau postul ocupat
Activităţi şi responsabilităţi principale

Numele şi adresa angajatorului
Tipul activităţii sau sectorul de
activitate
Perioada
Funcţia sau postul ocupat

2016-octombrie 2018
Decan al Facultăţii de Medicină Veterinara Cluj-Napoca
Coordonarea activităţilor didactice, ştiinţifice şi administrative.
octombrie 2009 - prezent
Profesor universitar
Activitate didactică (susţinere cursuri şi lucrări practice) în cadrul Disciplinei de Reproducţie,
Obstetrică şi Ginecologie Veterinară desfăşurată cu studenţii şi masteranzii
Coordonare lucrări de licenţă şi lucrări de dizertaţie
Elaborare şi susţinere de lucrări ştiinţifice
Activitate de cercetare contractuală:propuneri de proiecte (contracte) în domeniul biotehnologiilor
în reproducţie, director şi membru în echipă
Consultant pentru fermieri în domeniul reproducţiei şi patologiei reproducţiei
Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară Cluj-Napoca,
Calea Mănăştur 3-5, Romania, 400372
Învăţământ universitar
Cercetare ştiinţifică
octombrie 2001- septembrie 2009
Conferenţiar universitar
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Activităţi şi responsabilităţi principale

Numele şi adresa angajatorului
Tipul activităţii sau sectorul de
activitate
Perioada
Funcţia sau postul ocupat
Activităţi şi responsabilităţi principale

Numele şi adresa angajatorului
Tipul activităţii sau sectorul de
activitate
Perioada
Funcţia sau postul ocupat
Activităţi şi responsabilităţi principale

Numele şi adresa angajatorului
Tipul activităţii sau sectorul de
activitate
Perioada
Funcţia sau postul ocupat
Activităţi şi responsabilităţi principale
Numele şi adresa angajatorului
Tipul activităţii sau sectorul de
activitate

Activitate didactică (susţinere cursuri şi lucrări practice) în cadrul Disciplinei de Reproducţie,
Obstetrică şi Ginecologie Veterinară desfăşurată cu studenţii şi masteranzii
Coordonare lucrări de licenţă şi lucrări de dizertaţie
Elaborare şi susţinere de lucrări ştiinţifice
Activitate de cercetare contractuală:propuneri de proiecte (contracte) în domeniul biotehnologiilor
în reproducţie, director şi membru în echipă
Consultant pentru fermieri în domeniul reproducţiei şi patologiei reproducţiei
Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară Cluj-Napoca
Calea Mănăştur 3-5, Romania, 400372
Învăţământ universitar
Cercetare ştiinţifică
octombrie 1995- septembrie 2001
Şef lucrări
Activitate didactică (susţinere cursuri şi lucrări practice) în cadrul Disciplinei de Reproducţie,
Obstetrică şi Ginecologie Veterinară desfăşurată cu studenţii
Coordonare lucrări de licenţă
Elaborare şi susţinere de lucrări ştiinţifice
Consultant pentru fermieri în domeniul reproducţiei şi patologiei reproducţiei
Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară Cluj-Napoca
Calea Mănăştur 3-5, Romania, 400372
Învăţământ universitar
Cercetare ştiinţifică
februarie 1991-septembrie 1995
Asistent universitar
Activitate didactică (lucrări practice) în cadrul Disciplinei de Reproducţie, Obstetrică şi Ginecologie
Veterinară desfăşurată cu studenţii
Coordonare lucrări de licenţă
Elaborare şi susţinere de lucrări ştiinţifice
Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară Cluj-Napoca
Calea Mănăştur 3-5,Romania, 400372
Învăţământ universitar
Cercetare ştiinţifică
octombrie 1987 – ianuarie 1991
Medic veterinar practician
Supravegherea sănătăţii animalelor
Asistenţă medical – veterinară
Circumscripţia sanitar-veterinară Răscruci, judeţul Cluj
Activităţi veterinare de asistenţă şi diagnostic

Educaţie şi formare
Perioada

1992 – 1996

Calificarea / diploma obţinută Doctorat în medicina veterinară, diploma de „Doctor în ştiinţe medical veterinare”, seria H, nr.
000479/25.06.1996
Disciplinele principale studiate / Doctorat pe tema „Cercetări privind eficacitatea unor remedii homeopate în principalele tulburări de
competenţe profesionale dobândite reproducţie la bovine”
Nivelul în clasificarea naţională sau
internaţională
Perioada
Calificarea / diploma obţinută
Disciplinele principale studiate /
competenţe profesionale dobândite

Doctor în Medicină Veterinară
PhD
1982 - 1987
Doctor-medic veterinar, diploma de Doctor Medic Veterinar, seria C, nr. 313/10.07.1987
Medicină veterinară
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Numele şi tipul instituţiei de
învăţământ / furnizorului de formare

Institutul Agronomic Dr. Petru Groza, Cluj / Facultatea de Medicină Veterinară

Perioada 1977-1981
Diploma obţinută
Numele şi tipul instituţiei de
învăţământ

Limba maternă

Diploma de Bacalaureat seria A nr.277/7.07.1981
Liceul Industrial nr. 1, Baia-Mare

Română

Limba(i) străină(e) cunoscută(e)
Autoevaluare

Înţelegere
Ascultare

Nivel european (*)

Vorbire
Citire

Participare la
conversaţie

Scriere
Discurs oral

Exprimare scrisă

Engleza

B2

Utilizator
independent

B2

Utilizator
independent

B1

Utilizator
independent

B1

Utilizator
independent

B2

Utilizator
independent

Franceza

B1

Utilizator
independent

B1

Utilizator
independent

A2

Utilizator
elementar

A2

Utilizator
elementar

A2

Utilizator
elementar

(*) Nivelul Cadrului European Comun de Referinţă Pentru Limbi Străine

Stagii de perfecţionare în Simpozion de informare şi formare continuă medici veterinari: „Vaca de lapte: nutriţie, patologie,
străinătate reproducţie”: Dublin, 2007

Simpozion de informare şi formare continuă medici veterinari: „Vaca de lapte: nutriţie, patologie,
reproducţie”: Barcelona, 2016
Stadiu de documentare şi formare „ Celule stem”: Godollo, aprilie 2005

Experienţa managerială Director sau responsabil în proiecte naţionale sau cu beneficiari din mediul de afaceri: : peste 150
Membru in cadrul unor proiecte naţionale: 17
Membru in cadrul unui proiect internaţional
Expert în cadrul unor proiecte aplicative cu mediul de afaceri:3

Funcţii administrative:
Administrator unic - SC Medivet Bogdan cabinet Veterinar SRL, perioada 1999-prezent
Membru în consiliul profesoral al Facultăţii de Medicină Veterinară Cluj-Napoca 2008-2015
Membru în consiliul departamentului IV
Responsabil Clinica rumegătoare
Coordonator al programului de masterat “Biotehnologii în reproducţia animală” la Facultatea de
Medicină Veterinară
Preşedinte Comisii de Bacalaureat
Membru în comisiile de concurs pentru ocuparea unor posturi didactice din Universitatea de Ştiinţe
Agricole şi Medicină Veterinară Cluj-Napoca şi din învăţământul preuniversitar;
Membru în comisii de doctorat si referent oficial în comisii pentru acordarea titlului de Doctor în
ştiinţe medical-veterinare;
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Prestigiul profesional Membru în asociaţii şi organizaţii profesionale naţionale

 Membru în Asociaţia Generală a Medicilor Veterinari din România;
 Membru în Colegiul Medicilor Veterinari din România;
 Membru în Asociaţia Veterinară Ecvină din România (AVER).

Membru în asociaţii şi organizaţii profesionale internaţionale
 Membru al World Veterinary Association (WVA);
 Membru al Federation of Veterinarians of Europe (FVE);
 Membru al Balcan and Black See Countries Veterinary Association (BaBSeVA).
Membru în colectivul editorial al unor reviste
 Membru in Comitetul Editorial (Stiintific) al Bulletin USAMV Cluj Seria MV
 Membru in Comitetul Editorial (Stiintific) al Revistei Române de Medicina Veterinara
 Membru EDITORIAL BOARD Revista Agricultura
Susţinere prelegeri în cadrul Sistemului Naţional de Educaţie Continuă a medicilor veterinari
organizat sub egida AGMVR (2010-prezent)
Susţinere dezbateri în cadrul proiectului POSDRU 6365/2008: „Educaţie Universitară la nivel
European în domeniul Medicinii Veterinare”, ianuarie 2012,

Vizibilitate prin prisma Manuale, tratate, cărţi de specialitate 10
publicaţiilor ştiinţifice Articole indexate ISI - Web of Science: 10

Articole indexate ISI Proceedings şi Scopus-Elsevier: 14
Articole indexate în alte baze de date internaţionale - CAB Abstracts, EBSCO, CSA. CAS, VINITI,
DOAJ, BASE, SCHOLAR etc.: 119
Articole publicate în volumele de Simpozioane şi congrese internaţionale:45
Articole publicate în volumele de Simpozioane şi congrese naţionale: 56
Îndrumător ştiinţific la peste 100 lucrări de licenţă şi de dizertaţie

Premii
Premiul „Traian Săvulescu” al Academiei Române pentru lucrarea „Andrologie Veterinară”, 2004;
Premiul „Paul Riegler” al Academiei Române de Ştiinţe Agricole şi Silvice ”Gheorghe Ionescu-Şişeşti”
pentru lucrarea „Ginecologie, Andrologie şi Obstetrică Veterinară – Compendium”, 2007;
Premiul ”Ion Adameşteanu” al Academiei Române de Ştiinţe Agricole şi Silvice ”Gheorghe IonescuŞişeşti” pentru lucrarea „Obstetrică veterinară”, 2010;

Competenţe şi aptitudini de
utilizare a calculatorului
Aptitudini şi competenţe
tehnice

Permis(e) de conducere

Cluj-Napoca,
25.06.2020

Cunoştinţe ale instrumentelor Microsoft OfficeTM (WordTM, ExcelTM şi PowerPointTM)

Reproducţie şi patologia reproducţiei; Obstetrică şi ginecologie veterinară;
Inseminare artificială la vaci, oi, capre, căţea; Conservarea spermei la bovine;
Transfer de embrioni la animalele de rentă;
Endocrinologie; Steroizii animali; Comportamentul sexual;
Tumori genitale; Celulele stem;
Sisteme de creştere şi exploataţie a animalelor;
Fătarea, perioada puerperală, patologia ovariană şi uterină;
Cercetări privind utilizarea de produse naturiste în afecţiuni ginecologice şi obstetricale; Cercetări
privind eficacitatea unor produse homeopate în endometritele puerperale şi cronice la vacă;
Diagnosticul mamitelor subclinice şi prevenirea mamitelor clinice;
Diagnosticul ecografic al afecţiunilor uterine la căţea;
Permis de conducere categoria B

Prof. Univ. Dr. Bogdan Liviu
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