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Facultatea Facultatea de Medicină Veterinară

Departament Clinici

Poziția în statul de
funcții

IV/B/5 *

Funcție Șef lucrări

Disciplinele din
planul de învățământ

Dermatologie veterinară, Veterinary dermatology, Parazitologie și boli
parazitare 3 *

Domeniu stiintific Medicină veterinară

Descriere post Normă - 15 ore convenţionale/semestru.
Dermatologie veterinară (an de studiu V, linia română) – semestrul II: 2
ore lucrări practice/săptămână, 6 grupe
Veterinary dermatology (an de studiu V, linia engleză) – semestrul II: 2
ore curs/săptămână; 2 ore lucrări practice/săptămână, 1 grupă
Parazitologie și boli parazitare 3 (an de studiu IV) – semestrul II: 2 ore
clinic/săptămână, 5 grupe *

Atributiile/activitatile
aferente

Pregătirea și susținerea cursurilor, lucrărilor practice și orelor de clinic
conform structurii postului didactic (dermatologie veterinară, veterinary
dermatology și parazitologie și boli parazitare 3).
Pregătirea activităţii didactice
Verificări teste, examene şi verificari pe parcurs
Consultaţii pentru studenţi la disciplinele din normă
Asistenţă la examene
Coordonare lucrari de licenţă
Elaborare materiale didactice
Activitate de cercetare ştiinţifică
Participare la manifestări ştiinţifice
Participare la activităţile administrative, de învăţământ, de consultanţă şi
de cercetare ale colectivului disciplinei, departamentului, facultăţii;
Alte activităţi pentru pregătirea practică şi teoretică a studenţilor *



Salariul minim de
incadrare

lei *

Calendarul
concursului

Data publicării
anunţului în
Monitorul Oficial

25.11.2015 *

Perioadă înscriere Început Sfârșit

25.11.2015 * 08.01.2016 *

Data susținerii
prelegerii

(YYYY-MM-DD) *

Ora susținerii
prelegerii

(HH-MM) *

Locul susținerii
prelegerii

USAMVCN, Facultatea de Medicină Veterinară Cluj-Napoca:
Clinica de Parazitlogie și Dermatologie și Decanatul Nou *

Perioadă susținere a
probelor de concurs

Început Sfârșit

25.01.2016 * 27.01.2016 *

Perioadă comunicare
a rezultatelor

Început Sfârșit

28.01.2016 * 29.01.2016 *

Perioadă de
contestații

Început Sfârșit

1.02.2016 * 5.02.2016 *



Tematica probelor de
concurs

Dermatologie veterinară (linia română și engleză)

Structura şi fiziologia pielii şi a părului. Epiderm; Joncţiunea dermo-
epidermică; Derm; Hipoderm; Foliculi piloşi; Structura părului şi tipurile
de păr; Ciclul folicular Glande sebacee şi sudoripare. Funcţiile pielii şi ale
anexelor. Microbiologia cutanată.şi funcţiile de barieră

Piodermite: aspecte clinice şi diagnostice.Clasificare. Simptome.

Piodermite superficiale: intertrigo; impetigo; piodermita cutaneo-
mucoasă; sindromul de proliferare bacteriană; foliculite.

Piodermite profunde: furunculoze (localizate, generalizate); celulite.
(localizate, generalizate).

Pseudopiodermite: dermatita piotraumatică; celulita juvenilă; furunculoza
eozinofilică.

Diagnostic: clinic; citologic; bacteriologic; biopsie cutanată; diagnostic
etiologic.

Piodermite bacteriene: aspecte terapeutice.

Antibioterapia sistemică. Farmacologie. Antibiotice utilizate. Indicaţii.
Posologie. Efecte secundare - Toxicitate. Supravegerea terapiei.

Terapie topică. Antiseptice topice. Antibiotice topice.

Tratamentul diferitelor forme de piodermite.

Dermatoze virale: Papilomaviroza; Boala Carrè: Poxviroza;
Herpesviroza; Parvoviroza

Micoze cutanate: Dermatofitoze; Malasezioza

Parazitoze cutanate la animale:leișmanioza, Acarioze (demodecia, raia
sarcoptica; raia otodectica; infestatia cu Dermanissus gallinae;
trombiculoza), Entomoze; Miaze

Dermatite alergice: Sindromul de dermatită atopică, Alergia alimentară,
Alergia la saliva de purici

Dermatoze auto-imune: Pemfigus; Lupus eritematos

Manifestări cutanate ale unor boli interne: Eritem necrolitic migrator;



Sindromul de hiperadrenocorticism; Hipotiroidismul; Enocrinopatii
sexuale cu manifestări cutanate

Otite externe
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SCOTT D.W., MILLER W.H., GRIFFIN C.E., MULLER-KIRK’S, 2001.
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Parazitologie și boli parazitare 3

Diagnosticul şi controlul: protozoozelor abortigene la animale; bolilor
parazitare neonatale la animale de rentă; bolilor parazitare neonatale la
animale de companie.

Clinica helmintozelor la: rumegătoare mici; rumegătoare mari; animale
de companie; cabaline.

Clinica endoparazitozelor şi ectoparazitozelor la: suine; păsări.

Clinica ectoparazitozelor la: animale de rentă; animale de companie.

Clinica parazitozelor la noile animale de companie (reptile, păsări)

Clinica parazitozelor sistemice şi musculare la animale.

Bibliografie

Şuteu I., V. Cozma , 2004, Practicum parazitologic veterinar.Edit.
Risoprint Cluj-Napoca

Şuteu I., V.Cozma, 2011, Parazitologie clinică veterinară, Vol.II,



Edit.Risoprint, Cluj-Napoca

Mircean V., Cozma V., Gyorke A., 2011. Diagnostic coproscopic in
bolile parazitare la animale. Edit. Risoprint, Cluj-Napoca.

M. A. Taylor, R. L. Coop, R. L. Wall, 2007, Veterinary Parasitology,
third edition,Blackwell Publishing

Comisie


