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IOSUD -USAMBV TIMISOARA 
Scoala Doctorala Medicină Veterinară 

 
Aprobat,  

Director SDMV 
 

Data:  …………………… 
 

 

FIŞA DISCIPLINEI 

 

 

 
2. Date despre disciplină 

2.1 Denumirea disciplinei Elemente fundamentale de medicină veterinară - Boli infecţioase ale animalelor 

2.2 Titularul activităţilor de curs Prof. Univ. Dr. Herman Viorel 

2.3 Titularul activităţilor de seminar Prof. Univ. Dr. Herman Viorel 

2.4 Anul de studiu I 2.5 Semestrul  I 2.6 Tipul de evaluare E 2.7 Regimul disciplinei * 

2.3 Codul disciplinei *D2 

*Conform planului de învăţământ 

 

3. Timpul total estimat (ore pe semestru al activităţilor didactice) 

3.1 Număr de ore pe săptămână 2 3.2 din care:  

curs 

1 3.3 seminar/laborator/proiect 1 

3.4 Total ore din planul de 

învăţământ 

28 3.5 din care:  

curs 

14 3.6 seminar/laborator/proiect 14 

Distribuţia fondului de timp  ore 
Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe 45 

Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 45 

Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri  45 

Alte activităţi:  45 

3.7 Total ore studiu 

individual 

180 

3.8 Total ore pe semestru 208 

3. 9 Numărul de credite 9 

*Conform planului de învăţământ 

 

 

 

 

 

 

1. Date despre program 

1.1 Instituţia de învăţământ superior Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară a Banatului 

”Regele Mihai I al României” din Timişoara 

1.2 Facultatea  Facultatea de Medicină Veterinară 

1.3 Departamentul Școala doctorală 

1.4 Domeniul de studii  Medicină Veterinară 

1.5 Ciclul de studii Licenţă  

1.6 Programul de studii/Specializarea Medicină Veterinară/ Boli Infecţioase şi Medicină Preventivă 

4. Precondiţii (acolo unde este cazul) 

4.1 de curriculum  • Boli infecțioase ale animalelor, Microbiologie, Epidemiologie generală, Imunologie. 

4.2 de competenţe • Identificarea stărilor morbide la animale pe baza aspectelor clinice şi lezionale, 

cunoaşterea agenţilor cauzali infecţioşi. 

5. Condiţii (acolo unde este cazul)  

5.1. de desfăşurare a 

cursului  

Sală cu conexiune la internet 

5.2. de desfăşurare a 

seminarului/laboratorului 

Sală de lucrări practice şi laborator 

Sală de consultaţie animale. 
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     8. Conţinuturi 

8.1. Conţinutul cursului Ore 

Boli infecțioase comune animalelor şi omului 2 

Boli infecțioase întâlnite la animalele de rentă 8 

Boli infecțioase specifice câinilor, pisicilor, animalelor de blană și iepurilor  2 

Boli infecțioase ale peştilor, viermilor de mătase și ale albinelor 2 

Total ore 14 

8.2 Tematica lucrărilor practice Ore 

Metode şi tehnici de diagnostic în bolile infecțioase 2 

Diagnosticul bolilor infecțioase comune animalelor şi omului 6 

Diagnosticul bolilor infecțioase întâlnite la animalele de rentă 2 

Diagnosticul bolilor specifice câinilor, pisicilor, animalelor de blană și iepurilor  2 

Diagnosticul bolilor infecţioase ale peştilor, viermilor de mătase și ale albinelor 2 

Total ore 14 

BIBLIOGRAFIE 

1. CĂTANĂ, N. (2009) – Encefalopatii spongiforme şi viroze, Ed. Mirton, Timişoara 

2. CĂTANĂ, N., CORINA PASCU (2009) – Elemente de epidemiologie generală, 

Ed. Agroprint, Timişoara 

3. DANEŞ, DOINA (coordonator) (2005) – Boli infecţioase transfrontaliere, Ed. 

ALL, Bucureşti 

4. HERMAN, V. (2002) – Patologie pe specii – Boli infecţioase, Ed. Waldpress, 

Timişoara 

5. HERMAN, V., MOGA MÂNZAT, R., RĂMNEANŢU, M. (2008) – Diagnosticul 

în bolile infecţioase ale animalelor, Ed. Mirton, Timişoara 

6. MOGA, MÂNZAT, R.  (2005) – Boli virotice şi prionice ale animalelor, Ed. 

Brumar, Timişoara 

7. MOGA MÂNZAT, R. (coordonator) (2001) – Boli infecţioase ale animalelor – 

bacterioze, Ed. Brumar, Timişoara 

8. PERIANU, T. (2010) – Tratat de Boli infecţioase ale animalelor, bacterioze vol. I, 

Ed. Universitas, Iaşi 

9. PERIANU, T. (2012) – Tratat de Boli infecţioase ale animalelor, viroze vol. II, Ed. 

Universitas, Iaşi 

10. POP, M.,  VASIU, C. (1998) – Bolile infecţioase ale cabalinelor, Ed. Ceres, 

Bucureşti 

11. VASIU, C. (2007) –  Bacterioze la animale, Ed. Mega, Cluj-Napoca 

12. VASIU, C. (2006) – Virusuri, viroze şi boli prionice la animale, Ed. Mega, Ed. 

6. Competenţe specifice 
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 Dobândirea unor cunoștințe avansate privind supravegherea epidemiologică a efectivelor de animale și 

identificarea bolilor transmisibile, inclusiv a zoonozelor.  

Aplicarea tratamentelor, a vaccinărilor si a altor măsuri de prevenire şi combatere a bolilor transmisibile. 

Dezvoltarea de protocoale şi metode specifice de prevenire și combatere adecvate în scopul reducerii 

riscului îmbolnăvirilor cu boli infecțioase la animale şi om. 

C
o

m
p

et
en

ţe
 

tr
a

n
sv

er
sa

le
 

Capacitatea de a identifica animale bolnave și de a clasifica agenții etiologici ai bolilor infecțioase ale 

animalelor. 

Capacitatea de documentare în limba română şi cel puţin, într-o limbă de circulatie internationala pentru 

identificarea de noi cunoştinţe în domeniu, cu scopul dezvoltării profesionale şi personale, prin formare 

continuă. 

Capacitatea de a colecta și interpreta datele obtinute in vederea unei mai bune întelegeri a mecanismelor 

cauzatoare de boli infecțioase la animale. 

7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate) 

7.1 Obiectivul general al disciplinei            Aprofundarea cunoştinţelor privind bolile infecţioase întâlnite la 

mai multe specii de animale și om, boli care evoluează, sau pot să 

evolueze, în țara noastră la animalele de rentă şi de companie. 

7.2 Obiectivele specifice             Dobândirea cunoştinţelor şi deprinderilor privind diagnosticul 

etiologic în bolile infecţioase întâlnite la animale.      

          Efectuarea de examene clinice, anatomopatologice și examene de 

laborator (bacterioscopice, bacteriologice, hematologice şi serologice), în 

vederea stabilirii diagnosticului etiologic. 
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Argonaut, Cluj-Napoca  

13. VIOR, C., CĂTANĂ, N. (sub redacţia) (2002) – Elemente de epidemiologie a 

bolilor transmisibile, Ed. Orizonturi Universitare, Timişoara. 

Metode de predare prelegere și lucrări practice 

 

 

 

10. Evaluare 

Tip activitate 10.1 Criterii de evaluare 10.2 Metode de evaluare 
10.3 Pondere din nota 

finală 

10.4 Curs Cunoștințele teoretice acumulate Examen 80% 

10.5 Lucrări practice 

 

Cunoștințele și deprinderile 

practice acumulate 

Verificare 20% 

10.5. Proiecte/referate - - - 

10.6. Criterii de 

acceptare la evaluarea 

finală 

Realizarea criteriilor obligatorii ale programului de doctorat 

10.7 Standard minim de performanţă:  Calificativul foarte bine sau bine (sau minim nota 8.00) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Data completării          Semnătura titularului de curs Semnătura titularului de seminar  

 

.......................    

 

 

.......................    
 

.......................    

 

 

 

  

Data avizării                         Semnătura director departamentSDMV 

 

.......................                                         

 

                              .......................    

 

9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice, 

asociaţiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului 

 


