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

III/B/5

Funcție Șef de lucrări
Disciplinele din planul
de învățământ

Semiology 1; Semiology 2; Semiologie 2; Imagistică medicală – RADIO; Medical
imaging – RADIO; Ethopathology; Etopatologie.

Domeniul științific Medicină veterinară
Descriere post Postul de Șef de lucrări, poziţia III/B/5, are în componenţă următoarele discipline:

Semiology 1 are un nr de 2,5 ore curs;
Semiology 2 are un nr de 2,5 ore curs;
Semiologie 2, are un nr de 1 oră de lucrări practice;
Imagistică medicală – RADIO are un număr de 0,71 ore de lucrări practice;
Medical imaging – RADIO are un număr de 3,75 ore curs;
Ethopathology are un număr de 2,5 ore curs și 0,63 ore lucrări practice;
Etopatologie are un număr de 0,36 ore lucrări practice.

Atribuțiile/ activitățile
aferente

Pregătirea şi efectuarea orelor de curs și lucrări practice și activitate clinică  pentru
disciplinele cuprinse în norma didactică, respectiv disciplinele: Semiology 1;
Semiology 2; Semiologie 2; Imagistică medicală – RADIO; Medical imaging –
RADIO; Ethopathology; Etopatologie
Întocmirea fişelor de disciplină şi a programelor analitice;
Pregătirea activităţii didactice ;
Verificări, teste, examene și 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;
Îndrumare activităţi de practică în cursul anului universitar
Participare la manifestări ştiinţifice;
Participare la activităţile administrative, de învăţământ, de consultanţă şi de cercetare
ale colectivului;
Activitate clinică cu studenții în cadrul Clinicii de radiologie și în ambulatoriu;
Activităţi de promovare şi legătura cu mediul economic;
Alte activităţi pentru pregătirea practică şi teoretică a studenţilor.

Tematica probelor de
concurs

Tematica
Semiology:
Clinical examination of the animals: approaching and restraining methods;
Clinical and paraclinical examination of domestic animals;
Examination and semiology of the digestive system.
Examination and semiology of the respiratory system.

Physical examination of the respiratory system.
Examination and semiology of the cardiovascular system.

Physical examination of the cardiovascular system.
Examination and semiology of the urinary system

Physical examination of the urinary system.
Examination and semiology of the locomotor system

Physical examination of the locomotor system.
Examination and semiology of the nervous system.

Physical examination of the nervous system.
Examination and semiology of the spine

Physical examination of the neurovegetative system
Semiologie:
Măsuri pregătitoare examenului clinic: abordarea şi contenţia.
Metode de examinare a animaleor: clinic şi paraclinic.
Examenul şi semiologia aparatului digestiv:

Segmentul prediafragmatic.



Segmentul postdiafragmatic.
Examenul funcţional al aparatului respirator:

Examenul fizic al apartului respirator
Examenul funcţional al sistemului cardiovascular:

Examenul fizic al sistemului cardiovascular.
Examenul funcţional al aparatului urinar:

Examenul fizic al apartului urinar.
Examenul funcţional al aparatului locomotor:

Examenul fizic al aparatului locomotor.
Examnul funcţional al sistemului nervos central:

Examenul fizic al craniului şi coloanei vertebrale
Examenul şi semiologia activităţii sistemului nervos vegetativ:
Imagistică medicală – RADIO
Radiologie și radioprotecție – radioprotecția în laboratorul de roentgen diagnostic
Examenul radiologic al sistemului locomotor la animalele de companie
Examenul radiologic al abdomenului și al organelor din cavitatea abdominală
Examenul radiologic al toracelui și al pulmonului
Examneul radiologic al cordului și al marilor vase
Examneul radiologic al craniului și al coloanei vertebrale
Tehnici radiologice cu utilizare de substanțe de contrast
Medical imaging – RADIO
Radiology and radiation safety – Radiation safety in the Rx laboratory
Radiographic examination of the locomotor system in companion animals
Radiographic examination of the abdomen and the abdominal organs
Radiographic examination of the thorax and lungs
Radiographic examination of the heart and main vessels
Radiographic examination of the cranium, spine and vertebrae
Radiological techniques using contrast agents.
Ethopathology
General aspect of animal behavior
Behavior. The subject of ethology, phylogenesis and ontogenesis of behavior.
Characters of hereditary behavior.
Acquired behavior: learning and understanding
Territoriality and the function of communication between animals.
Behavioral disorders: accidental steriotyps, irreversible behavior disorders.
Semiology of the behavioral disorders.
General aspects of behavioral disorders in animals, stress and animal behavior.
Behavioral disorders in horses: diagnosis and treatment.
Behavioral disorders in cattle: diagnosis and treatment.
Behavioral disorders in sheep: diagnosis and treatment.
Behavioral disorders in pigs: diagnosis and treatment.
Behavioral disorders in birds: diagnosis and treatment.
Behavioral disorders in dogs and cats: diagnosis and treatment.
Etopatologie
Aspecte generale ale comportamentului animal
Comportamentul. Obiectul de studiu al etologiei. Filogeneza şi ontogeneza
comportamentului.
Metoda de lucru etologică: observarea, descrirea, filmarea, analiza cauzală,
etograma.
Caracterul ereditar al comportamentului.
Comportamentul dobândit: învăţarea şi înţelegerea.
Teritorialitatea şi funcţia de comunicare între animale.
Tulburările de comportament: accidentale, steriotipii, tulburări de comportament
ireversibile.
Semiologia tulburărilor de comportament.
Aspecte generale privind tulburările de comportament la animale, stresul şi
comportamentul animalelor.
Tulburările comportamentale la cabaline: diagnostic şi tratament.



Tulburările comportamentale la bovine: diagnostic şi tratament.
Tulburările comportamentale la ovine: diagnostic şi tratament.
Tulburările comportamentale la suine: diagnostic şi tratament.
Tulburările comportamentale la păsări: diagnostic şi tratament.
Tulburările comportamentale la câini şi pisici: diagnostic şi tratament.
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