
Descrierea postului conferentiar – Medicină Veterinară, Paraclinici

Facultatea Medicină veterinară
Departament Paraclinici (III)
Poziția în statul de
funcții

pozitia III B/1

Funcție Confențiar universitar
Disciplinele din
planul de
învățământ

Farmacologie şi Farmacie 1; Management şi Marketing Veterinar
Terapeutică Veterinară Generală

Domeniul științific Medicină veterinară
Descriere post Postul de Conferenţiar, poziţia III /B/1, are în componenţă ore de curs

(4 ore/săptămână) şi lucrări practice (9,5 ore pe săptămană);
Farmacologie şi Farmacie 1 are 2 ore de curs şi 1 oră de laborator pe
săptămână;
Management şi Marketing Veterinar are 1 oră de curs şi 5 ore de
laborator pe săptămână;
Terapeutică Generală Veterinară are 1 oră de curs şi 3,5 ore de
laborator pe săptămână.
Ȋn cazul cursului de Farmacologie şi Farmacie 1 se urmărește însușirea
cunoștiințelor de farmacologie generală (farmacodinamie,
farmacocinetică, tehnică farmaceutică) şi specială (medicaţia SN
autonom, SNC, autacoide, medicația sistemului cardiovascular, renal
şi endocrin).
Ȋn cazul cursului de Management şi Marketing se urmărește însuşirea
conceptelor de bază ale managementului, economiei, organizarii
activităţii şi teritoriului în activitatea sanitar veterinară din sistemul
privat  şi de stat, precum şi cunoaşterea conceptelor de bază ale
marketingului şi merchandising, avantajele şi beneficiile economice
ale organizării activităţii sanitar veterinare pe baza planului de
marketing.
In cazul cursului de Terapeutică Generală Veterinară se urmărește
însuşirea cunoștiințelor despre grupelor de medicamente utilizate în
terapia bolilor la animale, clasificate în funcţie de clasa terapeutică şi
indicaţiile majore ale acestora, precum şi dezvoltarea gândirii şi
analizei medicale: anamneză – consult – diagnostic – terapie

Atribuțiile/
activitățile aferente

Pregătirea şi efectuarea orelor de curs şi lucrări practice pentru
cursurile cuprinse în norma didactică, respectiv cursurile:
Farmacologie şi Farmacie 1, Management şi Marketing Veterinar şi
Terapeutică Generală Veterinară;
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
Farmacologie şi Farmacie 1
Terminologie, ramurile farmacologiei.
Tehnica farmaceutică. Forme farmaceutice.
Farmacodinamie
Farmacocinetică. Transportul medicamentelor prin membrane.
Administrarea, absorbtia, distribuţia şi eliminarea medicamentelor.
Aspecte particulare ale dozajului medicamentos. Scala interspecifică.
Principiile terapeuticii. Terapia medicamentoasă raţională. Interactiuni
şi incompatibilități medicamentoase. Terapia medicamentoasă la
animale cu condiţii speciale.
Medicaţia sistemului nervos. Autonom (vegetativ) simpatic şi
parasimpatic
Medicaţia sistemului nervos central. Principiile anesteziologiei. Gaze
terapeutice, anestezice inhalatorii şi injectabile.
Medicaţia sistemului nervos central. Opioide, tranchilizante,
anestezice locale. Medicaţia anticonvulsivă, analeptică şi
comportamentală. Eutanasierea.
Autacoidele. Medicaţia analgezică, antipiretică, antiinflamatoare.
Medicaţia sistemului cardiovascular.
Medicaţia sistemului urinar. Medicaţia sângelui
Medicaţia sistemului endocrin. Hormonii hipotalamici şi hipofizari.
Medicaţia sistemului endocrin. Hormonii care influenţează activitatea
aparatului genital.

Management şi Marketing Veterinar
Necesitatea managementului modern în cadrul activităţilor medicale
veterinare. Principiile managementului modern
Planificarea stategică. Planificarea unui program de dezvoltare.
Planificarea proiectelor de investiţii
Managementul preţurilor. Managementul aprovizionării şi controlul
stocurilor.
Stilurile de conducere. Echipele şi spiritul de echipă
Managementul activităţii de servicii. Managementul calităţii.
Managementul protecţiei consumatorului şi a mediului
Rolul marketingului în cadrul societăţii. Marketingul în cadrul unei
economii în schimbare. Conceptele de bază ale marketingului.
Conceptele de produs, vânzare şi marketing
Cumpărătorul,  clientela. Planificarea activităţii de marketing.
Cumpărătorul, Piaţa



Marketingul unităţilor  prestatoare de servicii. Evaluarea şi controlul
activităţii de marketing
Rolul merchandisingului în cadrul activităţii medicale veterinare.
Factorii esenţiali care influenţează activitatea de merchandising
Strategii de merchandising. Merchandisingul serviciilor şi produselor
medicale veterinare

Terapeutică Generală Veterinară
Principalele remedii terapeutice: farmacoterapie, chirurgicale ,
fizioterapie, electroterapie, hidroterapie, helioterapie, termoterapie ,
crioterapie , oxigenoterapie, dietoterapie, radioterapie, psihoterapie,
homeopatie, acupunctură, fitoterapeutie, laseroterapie, magnetoterapie.
Scala interspecifica – extrapolari ale dozelor (inclusiv alometria),
asocieri medicamentoase (sinergice, potentare si de atenuare).
Incompatibilități medicamentoase – fizice și chimice; interacțiuni
medicamentoase – în funcție de grupa de medicamente și/sau sistem.
Reacții adverse la medicamente – toxice, alergice, mutagen, teratogen,
cancerigen, idiosincrazice.
Toleranţa medicamentoasă, chimiorezistența şi antibiorezistenta.
Antihistaminice, Medicaţia SNC.
Medicaţia cardiovasculară, inclusiv a sângelui.
Medicaţia sistemului urinar .
Medicaţia sistemului respirator.
Medicaţia sistemului gastrointesinal.
Medicaţia sistemului endocrin.
Medicația sistemului locomotor .
Medicația antivirala şi antibacteriană.
Medicația antiparazitară.
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