
Descrierea postului profesor – Medicină Veterinară, Clinici 
Facultatea  Medicină veterinară 
Departament  Clinici (III) 
Poziția în statul de 
funcții 

IV/B/1 

Funcție Profesor universitar 
Disciplinele din 
planul de 
învățământ 

Parasitology and parasitic diseases 2; Parasitology and parasitic 
diseases 3; Parazitologie şi boli parazitare 2 

Domeniul științific Medicină veterinară 

Descriere post 
Postul de Profesor, poziţia IV /B/1, are în componenţă in semestrul I 
ore de curs (2/săpt) la disciplina Parasitology and parasitic diseases 2 
şi două ore de lucrări practice (2/săpt) la aceeasi disciplina. Mai are in 
semestrul 1 si doua ore de lucrari practice pe saptamana la disciplina 
Parazitologie şi boli parazitare 2. In semestrul II postul are 2 ore de 
curs pe saptamana la disciplina Parasitology and parasitic diseases 3 si 
2 ore de lucrari practice / saptamana la aceeasi disciplina. 
La toate cele 3 discipline de Parazitologie si Boli Parazitare incluse in 
post, interconectate. se urmărește predarea în vederea dobândirii de 
către studenți a cunoştinţelor teoretice privind diagnosticul, 
tratamentul si controlul bolilor parazitare la animale. 
Scopul disciplinelor de Parazitologie si Boli Parazitare este de a oferi 
studenţilor informaţiile teoretice si practico-aplicative privind bolile 
parazitare care evolueaza la animalele de ferma si companie.  

Atribuțiile/ 
activitățile aferente 

Pregătirea şi efectuarea orelor de curs şi lucrări practice pentru 
disciplinele cuprinse în norma didactică, respectiv disciplinele: 
Parasitology and parasitic diseases 2; Parasitology and parasitic 
diseases 3; Parazitologie şi boli parazitare 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;  
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 
Trematodoze 
Cestodozele animalelor domestice 
Ascaridioze la mamifere și păsări 
Oxiuroza 
Strongilidozele la cabaline 
Strongilidozele la rumegătoare 
Strongilidozele la porci, carnivore si pasari 



Strongilidozele respiratorii la animale 
Capilariozele, trichineloza si trichocefaloza 
Acantocefalozele la animale domestice 
Actualitati in terapia helmintozelor 
Arachnozele animalelor de ferma 
Entomoozele la animalele domestice 
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