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Pozitia IV B/2

Funcție Profesor
Disciplinele din
planul de
învățământ

Physiology of the reproduction ; Clinics-Equine 1; Veterinary
Obstetrics; Clinica cabaline 2

Domeniul științific Medicină veterinară
Descriere post Postul de Profesor, poziţia IV/B/2, are în componenţă Physiology of

the reproduction unde are 2 ore de curs si 2 ore de lucrari practice pe
săptămână în primul semestru; Clinics-Equine 1 unde sunt cuprinse
0,63 ore de curs şi 1 oră de clinică pe săptămână în semestrul 1;
Veterinary Obstetrics cu 2 ore de curs şi 2 ore de lucrări practice pe
săptămână în semestrul 2 şi Clinica cabaline 2 cu o oră de clinică pe
săptămână în semestrul doi.
În cazul cursului de Physiology of the reproduction se urmăreşte
însuşirea de către studenţi a cunoştinţelor de morfologie, histologie şi
de funcţionare normală aparatului genital mascul şi femel,
endocrinologia funcţiei de reproducţie la masculi şi femele,
comportamentul sexual şi ciclurile sexuale la femelele animalelor
domestice şi totodată iniţierea în terapia hormonală.
Cursul de Clinics-Equine 1, urmăreşte însuşirea noţiunilor se
sezonalitate a ciclului sexual la iapă, diagnosticul şi tratamentul unor
afecţiuni ovariene şi uterine la iapă şi infertilitatea la armăsar.
Cursul de Veterinary Obstetrics urmăreşte însuşirea cunoştinţelor de
maturare a gameţilor masculi şi femeli, fecundaţia şi gestaţia,
patologia gestaţiei, parturiţia normală şi patologică la femelele
animalelor domestice.

Atribuțiile/
activitățile aferente

Pregătirea şi efectuarea orelor de curs şi lucrări practice şi clinică
pentru disciplinele cuprinse în norma didactică, respectiv cursurile de:
Physiology of the reproduction ; Clinics-Equine 1; Veterinary
Obstetrics, Clinica cabaline 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
Physiology of the reproduction
Embryonic development of the reproductive system in domestic
mammals
The migration of the gonads; clinical importance, migration disorders
Ovarian morphophysiology
The ovarian cycle and the folliculogenesis
The follicular number and categories
The ovarian activity and the control of the follicular growth; The
follicular atresia
The ovulation and the ovulation theories
Luteogenesis and corpora lutea development
Luteotrope and luteolytic factors
Oviduct morphophysiology
Uterus morphophysiology
Cervix morphophysiology; Cervical mucus
The morphophysiology and the functions of the vagina
Testis morphophysiology
Spermatogenesis and spermiogenesis
Sperm evaluation, the spermcell morphology
Physical properties of semen
Biochemical properties of semen ; Biological properties of the semen
Neuroendocrine control of the sexual function in males
Sexual reflexes in males
The hypothalamus; The neuroaminergic control of the hypothalamic
activity
The gonadorelins
The oxitocin and the vasopressin
Hypothalamus-pituitary connections;
Pituitary gonadotrope hormones
The placental lactogen; Equine chorionic gonadotropin; Human
chorionic gonadotropin
Animal estrogens; Synthetic estrogens; Estrogens in plants and soil;
The antiestrogens;
Estrogenic mycotoxic syndrome
Natural gestagens; Synthetic gestagens
The androgens; The prostaglandins
Pheromones; Relaxin
Hormone action and transport mechanisms
Neuroendocrine regulation mechanisms
Sexual life manifestation Stages of the sexual life
The age of sexual maturity
The optimal age for reproduction Length of the sexual life

Clinics-Equine 1
Seasonality and endocrinology of reproduction in horses
Ovarian pathology, diagnostic and treatment
Uterine pathology in mares, diagnostic and treatment
Stallion infertility



Veterinary Obstetrics
Estrus cycle and its stages in domestic animals
Artificial control of the estrus cycle
Sperm transport, distribution, maturation
Ovum pickup and fertilization
Early embryonic development
Maternal recognition of pregnancy
Abnormal development of fetus
Embryonic and fetal loss
Dropsy of the fetal membrane and fetus
Prolapsed of the vagina and cervix
Normal birth
Periparturial pathology
Metabolic diseses associated with pregnancy
Dystocia
Induction of birth and termination of pregnancy
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