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I. CONSIDERAłII GENERALE
Prezentul raport a fost întocmit în conformitate cu prevederile Legii EducaŃiei NaŃionale
nr. 1/2011, art. 213, punctul 9, publicată in Monitorul Oficial, Partea I nr. 18 din 10 ianuarie
2011 şi a Cartei universitare a USAMVB Timişoara, art. 79, paragraful 3, litera a.
Facultatea de Medicină Veterinară din Timişoara, ca instituŃie, a luat fiinŃă prin Hotărârea
Consiliului de Miniştri nr. 428 din 23 mai 1962, prima serie de studenŃi fiind înmatriculată
începând cu anul universitar 1962-1963, în cadrul Institutului Agronomic Timişoara. În anul
2012 facultatea a sărbătorit 50 de ani de la înfiinŃare.
Urmare a clasificării universităŃilor şi a ierarhizării programelor de studii, universitatea
noastră se situează în grupa a doua valorică de universităŃi - universităŃi de educaŃie şi cercetare
ştiinŃifică - din cele trei grupe existente în sistemul de ierarhizare, iar programul de studii al
FacultăŃii de Medicină Veterinară Timişoara a fost încadrat în grupa B, din cele cinci clase
existente în sistemul de clasificare.
În acest context un prim obiectiv al facultăŃii noastre este ca programul de studii să
treacă din categoria B în categoria A şi, totodată, să susŃină universitatea în a trece în grupa
întâia valorică a universităŃilor de cercetare avansată şi educaŃie. Un al doilea obiectiv al
facultăŃii este trecerea facultăŃii noastre pe lista pozitivă a EAEVE (The European
Association of Establishments for Veterinary Education - AsociaŃia FacultăŃilor de Medicină
Veterinară din Europa).
Facultatea dispune în prezent de un colectiv de cadre didactice ataşate facultăŃii, capabile
de eforturi susŃinute pentru a putea face faŃă tuturor provocărilor ce vor apărea în viitorul
apropiat.

II. CONłINUTUL RAPORTULUI

1. Activitatea didactică
Cadrele didactice ale facultăŃii desfăşoară activităŃi didactice la standardele de calitate
ISO 9001:2008, contribuind la motivarea studenŃilor pentru învăŃare şi la o temeinică pregătire
profesională.
Metodologia de informare şi transmitere a informaŃiei este de nivel adecvat, întreg corpul
didactic utilizând tehnologiile moderne (internet, laptop, video-proiector,), şi asigură materialele
didactice fie în formă printată (tratate, manuale, cursuri) fie în formă electronică: CD, DVD, sau
postare pe site-ul facultăŃii, accesibile studenŃilor şi celor interesaŃi. Cadrele didactice sunt
disponibile la susŃinerea de cursuri interactive, în care să existe dialog cu studenŃii, cât şi pentru
consultaŃii oferite studenŃilor, pentru mai buna înŃelegere şi însuşire a cunoştinŃelor profesionale.
Activitatea publicistică a cadrelor din Facultatea de Medicină Veterinară în domeniul
didactic s-a concretizat în acest an prin publicarea a 14 cărŃi de specialitate, sau capitole în
cărŃi, conform Anexei 1. Tot în acest an cu ocazia semicentenarului facultăŃii a fost editat un
volum omagial coordonat de Cristina R., Pentea M., „50 de ani de ÎnvăŃământ Medical
Veterinar la Timişoara”, Ed. Eurobit Timişoara, 268 pagini, ISBN 978-973-620-947-5.
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Colectivele de autori care au publicat, în anii anteriori, manuale sau tratate de specialitate
valoroase au fost susŃinute şi propuse pentru a fi recompensate prin premii, după cum urmează:

În anul 2012 Academia Română a acordat Premiul TRAIAN SAVULESCU pentru
lucrarea: Criptosporidioza- autori: Dărăbuş Ghe., Imre K., lucrare apărută în 2010.

În anul 2012 Academia de ŞtiinŃe Agricole şi Silvice a acordat Premiul ION
ADAMEŞTEANU pentru lucrarea: Medicina internă a animalelor, coordonator
Falcă C., lucrare apărută în 2011, autori: Ghe. Solcan, T. Mot, D. Morar, I. Papuc,
V. Vulpe, C. Pop, C. Vlăgioiu, G. Giurgiu, M. Mircean, C. Brăslaşu.
În pregătirea profesională a studenŃilor se ştie că activitatea didactică trebuie să fie strâns
împletită cu activitatea practică. Un rol important pentru însuşirea competenŃelor necesare
practicării nobilei profesii de medic veterinar îl au clinicile veterinare, în care studenŃii au avut
posibilitatea acomodării cu cazuistica veterinară şi efectuării de intervenŃii care să le permită
însuşirea competenŃelor necesare pentru prima zi de practică ca medic veterinar. În acest sens, în
anul 2013, prin decanii de an, vom verifica în ce măsură, studenŃii din anii mari şi-au
dobândit competenŃele minime necesare primei zile de practică, aşa cum sunt ele inventariate
în manualul competenŃelor, iar acolo unde sunt rămâneri în urmă trebuie luate măsuri pentru
remedierea deficienŃelor.
Instruirea practică a studenŃilor s-a realizat atât în cadrul facultăŃii, respectiv
clinicile veterinare universitare, cât şi în afara facultăŃii, în cabinete şi dispensare veterinare,
ferme, laboratoare, abatoare şi puncte de prelucrare, conservare şi comercializare a produselor
animaliere, pentru ca absolvenŃii să se integreze, ulterior, cât mai uşor, pe piaŃa muncii.
Dată fiind situaŃia necorespunzătoare a celor două ferme zootehnice ale StaŃiunii
didactice, neconformitate semnalată şi de evaluatorii EAEVE, disciplinele clinice sunt solicitate
să-şi desfăşoare activităŃile specifice în fermele din vecinătatea oraşului Timişoara, pe bază
de protocoale de colaborare, iar activitatea extramurală să fie înregistrată şi evidenŃiată
corespunzător, prin foi de observaŃie, pentru a putea face dovada efectuării acesteia.
Cu privire la secŃia în limba engleză, sunt necesare în continuare eforturi susŃinute
pentru atragerea de candidaŃi la admitere, atât din Ńări UE, dar şi din Ńări non UE, astfel ca secŃia
să fiinŃeze cu două grupe, pentru a fi eficientă. Pentru păstrarea acreditării secŃiei în limba
engleză cadrele didactice trebuie să elaboreze cursuri, pentru secŃia în limba engleză şi să le
tipărească într-o editură recunoscută CNCSIS, sau la editura universităŃii noastre (editura
Agroprint).
Un alt obiectiv didactic important al facultăŃii este Şcoala doctorală în Medicină
Veterinară. Pentru acreditarea Şcolii doctorale în Medicină Veterinară şi a cadrelor didactice cu
drept de conducere doctorat, membrii şcolii doctorale, sunt solicitaŃi a depune eforturi în
vederea realizării indicatorilor minimi necesari pentru păstrarea dreptului de conducere a
doctoratului, conform Ordinului MECTS nr. 6560 din 20 decembrie 2012, publicat în Monitorul
Oficial al României, partea I, nr.890 bis/27.12.2012.
Biblioteca universităŃii este depozitarul manualelor, cărŃilor şi tratatelor de specialitate,
cursurilor universitare, publicaŃiilor ştiinŃifice a cărei beneficiari sunt studenŃi şi cadrele
didactice. Este necesar, în continuare, ca fiecare prim autor de carte din facultate să doneze
bibliotecii minimum cinci exemplare din cărŃile editate, pentru ca acestea să poată fi consultate la
bibliotecă de către studenŃii facultăŃii noastre şi de către alte persoane interesate. Pentru anul
2012, deşi cu intermitenŃe, totuşi cadrele didactice şi doctoranzii din universitate au
beneficiat de acces la informaŃie ştiinŃifică în format electronic, prin programul ANELIS
aferent bazelor de date din Anexa 2, atât de pe computerul de la serviciu, cât şi acces mobil de pe
computerul de acasă. Pentru o mai bună valorificare a bibliotecilor de la discipline, este necesar
ca fondul de carte al disciplinelor să fie cunoscut şi să existe un program orar, în care
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studenŃii, doctoranzii şi cei interesaŃi să aibă acces la cărŃile care sunt numai în biblioteca
disciplinei.
SituaŃia privind promovabilitatea studenŃilor la sfârşitul anului universitar 20112012, este prezentată în Anexa 3, tot aici este redată şi distribuŃia studenŃilor, pe ani de studiu, la
începutul anului universitar 2012-2013. Cu toată strădania cadrelor didactice promovabilitatea
studenŃilor nu a fost la înălŃimea aşteptărilor, nici a cadrelor didactice şi nici a studenŃilor. Acesta
este motivul pentru care am solicitat tuturor titularilor de curs să-şi prezinte comparativ, situaŃia
privind promovabilitatea studenŃilor, pentru disciplinele pe care le-au coordonat, în ultimii doi
ani universitari, Anexa 4. Acolo unde situaŃia privind promovabilitatea, a impus-o, zona roşie a
tabelului, am solicitat cadrelor didactice o mai mare disponibilitate privind acordarea de
consultaŃii suplimentare sistematice, studenŃilor cu probleme, sau la solicitarea studenŃilor
Consiliul facultăŃii a aprobat, de asemenea, susŃinerea examenelor în prezenŃa unei comisii
coordonată de directorul de departament.
Având în vedere nerealizarea performanŃelor minime necesare promovării dintr-un an de
studiu în altul, un număr însemnat de studenŃi au fost exmatriculaŃi conform Anexei 5. Dată
fiind această situaŃie nefavorabilă studenŃilor, consider că va trebui o mai mare implicare a
cadrelor didactice în motivarea studenŃilor la învăŃarea pe tot parcursul anului, în aşa fel
încât la intrarea în sesiune studentul să fie, deja, familiar cu noŃiunile de bază ale disciplinei
pentru care urmează să susŃină examen în sesiune.
2. Cercetarea ştiinŃifică
Activitatea de cercetare s-a desfăşurat în două centre de cercetare acreditate şi anume:
Centrul de cercetări de igienă şi patologie animală (C.C.I.P.A) şi Institutul de Medicină
Comparată – filiala Timişoara. În cadrul acestor centre s-au conturat colective de cercetare pe
discipline sau grupuri de discipline, iar prin colaborarea cu colective de la alte facultăŃi din
cadrul universităŃii noastre şi cu cele din cadrul altor facultăŃi s-a promovat cercetarea
interdisciplinară.
Facultatea, în anul 2012, a urmărit prin activitatea de cercetare ştiinŃifică desfăşurată,
creşterea vizibilităŃii cercetării pe plan naŃional şi internaŃional, identificarea unor posibile surse
de finanŃare în condiŃiile economice actuale şi educarea studenŃilor, a masteranzilor şi a
doctoranzilor în spiritul performanŃei şi a competitivităŃii ştiinŃifice, prin implicarea acestora în
activităŃile de cercetare,
Colectivele de cercetare din Facultatea de Medicină Veterinara au putut beneficia şi în
decursul anului 2012 de baza materială oferită de Laboratoarele de formare şi cercetare
disciplinară, care există în cadrul Platformei de Cercetare Interdisciplinară Agricultura
ecologică, durabilă şi siguranŃa alimentară.
Cercetarea desfăşurată în anul 2012 s-a bazat pe contractele de tip POSDRU la care
cadrele didactice din facultatea noastră au fost implicate direct sau au participat în calitate de
parteneri, la astfel de contracte, alături de facultăŃile de medicina veterinară din Ńară precum si
contracte tip PD şi TE finanŃator UEFISCDI. Comparativ cu anii anteriori numărul acestor
contracte a scăzut ca urmare a creşterii semnificative a exigenŃelor pentru calificarea ca director,
cu posibilitatea de a aplica pentru competiŃii la nivel naŃional. În anul 2012 au fost derulate, prin
USAMVB Timişoara, următoarele contracte realizate de cadre din FMV Timişoara:
 PROIECT PD, Cod CNCSIS: PD: 370, Nr.111 / 28.07.2010, Director de proiect:
Asist. dr Ionica Mihaela FODOR, „Studiul fenotipic şi genotipic al tulpinilor de
E.coli care produc infecŃii extraintestinale la puii de carne, stabilirea circuitului
epidemiologic şi a riscului zoonotic”, finalizat în 2012;
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 PROIECT TE, Cod CNCSIS: TE_277, Nr. 116 / 28.07.2010, Director de proiect:
Asist. dr. Marius Stelian ILIE: „Cercetări privind epidemiologia, diagnosticul şi
controlul unor hemoparazitoze la câini”, Perioada de derulare - 36 luni – 2010 –
2013.
Prin proiectul POSCCE - Dezvoltarea infrastructurii de cercetare, educaŃie şi servicii în
domeniile medicinei veterinare şi tehnologiilor inovative pentru RO 05 – DICEST MVT-RO05.,
în decursul anului 2012 s-a asigurat finalizarea unor clădiri noi, în care vor funcŃiona 17
laboratoare noi, 7 unităŃi experimentale, precum şi infrastructura adiacentă. De asemenea
au fost, sau urmează a fi, modernizate 14 laboratoare de cercetare care vor fi dotate cu
echipamente de ultimă generaŃie. Prin înfiinŃarea celor 7 unităŃi experimentale au fost puse
bazele unei biobaze moderne, cu respectarea normelor europene în domeniu, pentru animalele de
experienŃă. În acest complex vor fi organizate spaŃii experimentale şi de cazare destinate atât
animalelor de companie (câini şi pisici), cât şi animalelor de rentă (bovine, ovine, suine, păsări).
FacilităŃile vor permite şi asigurarea de servicii de tip pensiune (animale mici) realizând
dezvoltarea ofertei educaŃionale pentru studenŃi şi diversificarea serviciilor facultăŃii. Ansamblul
de adăposturi pentru animale mari va cuprinde şi un manej acoperit, astfel că se vor sigura
numeroase posibilităŃi atât pentru activităŃile de cercetare, cât şi pentru cele didactice şi de
agrement.
Principale teme de cercetare necontractuală abordate în anul 2012 au fost:










Studii imunologice în boli parazitare şi infecŃioase la animale;
Cercetări inovatoare în chirurgia plastică şi de reconstrucŃie;
Studiul acŃiunii unor extracte din plante în anumite afecŃiuni;
Cercetări privind influenŃa poluanŃilor, a micotoxinelor şi a altor substanŃe asupra sănătăŃii
animalelor;
Cercetări privind asigurarea biosecurităŃii în fermele de animale;
Cercetări privind riscul asupra consumatorului uman a poluanŃilor, aditivilor, conservanŃilor
şi a medicamentelor;
Studii privind calitatea şi modalităŃile de stocare a materialului seminal la diferite specii de
animalele domestice;
Modificări cito-histologice în diferite afecŃiuni şi în urma consumului de aditivi alimentari;
Studiul unor boli transmisibile la animale;

Valorificarea ştiinŃifică a rezultatelor cercetărilor desfăşurate de cadrele didactice,
doctoranzii şi postdoctoranzii din FMVT, în decursul anului 2012, s-a realizat prin publicarea a:
 17 lucrări ISI (Anexa 6) dintre care şase sunt „abstract meeting”, iar 11 sunt articole
„in extenso”. Dintre cele 11 articole „in extenso” până la momentul întocmirii
raportului numai şapte articole au fost indexate în baza de date ISI (Anexa 7).
 62 de lucrări publicate în revista facultăŃii noastre, revistă indexată BDI (Anexa 8).
StudenŃii, masteranzii şi doctoranzii au fost implicaŃi în activitatea de cercetare, fiind
atraşi şi cooptaŃi în temele de cercetare din cadrul cercurilor ştiinŃifice existente la nivelul
disciplinelor, precum şi în desfăşurarea proiectelor şi a contractelor de cercetare care s-au
derulat. Rezultatele acestor activităŃi au fost fructificate în lucrările de licenŃă şi de dizertaŃie
susŃinute cu ocazia finalizării studiilor precum şi în tezele de doctorat.
În perioada 24-25 mai, la Facultatea de Medicină Veterinară Timişoara s-a desfăşurat
Sesiunea ŞtiinŃifică Anuală cu participare internaŃională, cu tema ”Actualities in Animals
Breeding and Pathology”. Cu această ocazie facultatea noastră a organizat şi Sesiunea Jubiliară
- 50 de ani de învăŃământ medical veterinar. Manifestările semicentenare şi ştiinŃifice au fost
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onorate de prezenŃa d-lor rector, prof. univ. dr. Paul Pîrşan, a preşedintelui Senatului USAMVB,
prof. univ. dr. Gheorghe David şi a reprezentanŃilor din partea Academiei Române, Academia de
ŞtiinŃe Agricole şi Silvice, Ministerul EducaŃiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, AsociaŃia
Generală a Medicilor Veterinari din România, Colegiul Medicilor Veterinari din România, a
decanilor şi prodecanilor FacultăŃilor de Medicină Veterinară din Bucureşti, Cluj şi Iaşi precum
şi a reprezentanŃilor DirecŃiilor Sanitare Veterinare şi SiguranŃa Alimentelor din judeŃele Timiş,
Arad, Bihor, Caraş-Severin, MehedinŃi, Hunedoara şi Gorj, cărora li s-a înmânat Diploma
Jubiliară însoŃită de Placheta Jubiliară a FacultăŃii de Medicină Veterinară Timişoara.
La această manifestare au fost invitate toate cadrele didactice pensionare care au
activat în facultatea noastră, în decursul existenŃei semicentenare a acesteia, cărora li s-a înmânat
Diploma de Onoare pentru activitatea depusă.
Au fost susŃinute sub formă de comunicări şi postere 113 lucrări, care au fost incluse
în publicaŃia „LUCRĂRI ŞTIINłIFICE MEDICINĂ VETERINARĂ TIMIŞOARA
(SCIENTIFICAL PAPERS VETERINARY MEDICINE)”, inclusă în baza de date internaŃională
(CABI) şi în categoria CNCS, B+. Aceste lucrări ştiinŃifice au fost susŃinute de un număr de
peste 60 de cercetători şi cadre didactice din Ńară şi din străinătate, precum Italia, Serbia, Ungaria
şi Germania.
Tot în această perioadă s-a desfăşurat şi o secŃiune ştiinŃifică rezervată studenŃilor, în
care au fost prezentate rezultatele obŃinute de aceştia în cadrul cercurilor ştiinŃifice ale
disciplinelor unde îşi realizează lucrările de diplomă.
Sugerez disciplinelor în a atrage studenŃii, încă din primii anii de studiu, să activeze în
cadrul cercurilor ştiinŃifice de la disciplină, unde vor putea să-şi formeze din timp deprinderi în
activitatea de cercetare.
3. Resursele umane, baza materială, resursele financiare
Urmare a restricŃiilor impuse de aplicarea Legii educaŃiei naŃionale nr. 1/2011, şi a altor
prevederi legale în vigoare, în anul universitar 2012-2013, în statele de funcŃii ale facultăŃii
există un număr de 58 de cadre didactice titulare, care desfăşoară activităŃile didactice din
cele 81 de posturi prevăzute în statele de funcŃii (Anexa 9 ). Având în vedere actualele
constrângeri bugetare privind angajarea de personal, precum şi standardele înalte, nu uşor
accesibile, privind promovarea pe posturile didactice va fi destul de greu, dar nu imposibil, să
facem angajări şi noi promovări pentru cadrele didactice. SituaŃia privind angajarea şi
promovarea cadrelor didactice este prezentată în Anexa 10. Necesitatea promovării unor noi
cadre didactice, este justificată de existenŃa secŃiei în limba engleză, care va trebui să aibă
personal didactic ce deserveşte această secŃie, pentru evitarea eventualelor dificultăŃi privind
păstrarea acreditării învăŃământului în limba engleză.
Având în vedere că pe parcursul anului 2012, baza materială a facultăŃii a fost
îmbunătăŃită substanŃial, iar în viitorul imediat urmează ca laboratoarele să fie dotate la nivel
european prin proiectul POSCCE, la realizarea căruia au fost implicaŃi aproape toŃi colegii din
facultate, a fost necesară contractarea unei linii de credit în valoare de 11 milioane lei, pentru
finalizarea Proiectului POSCCE – „Dezvoltarea infrastructurii de cercetare, educaŃie şi servicii
în domeniile medicinei veterinare şi tehnologiilor inovative pentru Regiunea Vest”. Creditul a
fost contractat de la Banca Transilvania, finanŃarea fiind aprobată prin Hotărârea Senatului
UniversităŃii de ŞtiinŃe Agricole şi Medicină Veterinară a Banatului din Timişoara nr. 5339 reunit în
şedinŃă extraordinară în data de 05.09.2012 (Anexa 11).
Dată fiind această situaŃie favorabilă privind baza materială a facultăŃii, obligaŃia celor
77 de cercetători români şi străini care vor activa în facultate în următorii ani, va fi de a ne
achita de:
• toate cele 100 teme de cercetare;
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• dezvoltarea serviciilor;
• îmbunătăŃirea educaŃiei studenŃilor facultăŃii noastre,
aspecte pe care ni le-am asumat la depunerea cererii de finanŃare a proiectului POSCCE.
Numai atunci baza materială de care dispunem va fi pusă în valoare, dacă vor fi efectuate unui
număr suficient de mare de investigaŃii şi cercetări, care apoi să fie fructificate, în producŃie
ştiinŃifică publicată în reviste cu factor de impact ridicat, care să justifice toată investiŃia făcută.
Resursele financiare ale facultăŃii, în prezent, provin într-o foarte mare măsură din
alocaŃiile bugetare şi din taxele studenŃilor de la secŃia în limba română şi de la secŃia în limba
engleză, în limita locurilor acreditate (maxim 150 locuri pe an de studiu, bugetate şi cu taxă,
pentru secŃia în limba română şi maxim 30 locuri cu taxă pentru secŃia în limba engleză).
Atragerea de fonduri va fi orientată în principal spre secŃia în limba engleză unde sunt în
continuare disponibile locuri şi unde, taxa de studii pe an universitar este semnificativ mai mare
faŃă de cea pentru locurile cu taxă în limba română.
În anul 2012 veniturile realizate de serviciul de gardă, din activităŃi de manoperă, s-au
situat la nivelul prezentat în Anexa 12. Veniturile care provin din activităŃile spitalului vor fi
utilizate în vederea sporirii funcŃionalităŃii spitalului, pentru ca studenŃii să beneficieze de o
cazuistică variată, bine reprezentată sub raportul speciilor şi în consecinŃă, de o instruire
corespunzătoare, astfel încât activitatea de asistenŃă să poată fi efectuată la cote cât mai înalte.
SituaŃia privind deplasările studenŃilor în teren, în semestrul I al anului universitar
2012-2013 este redată în Anexa 13. Sunt necesare în viitor mai multe deplasări la fermele din
jurul Timişoarei pentru ca studenŃii noştri să beneficieze de o cazuistică cât mai bogată şi
numeroasă.
4. Prestigiul naŃional şi internaŃional al facultăŃii
Facultatea în anul 2012 a întreŃinut relaŃii cu toate organismele, organizaŃiile şi structurile
profesiei, atât cele judeŃene-regionale (Colegiul Medicilor Veterinari, AsociaŃia Medicilor
Veterinari, DirecŃiile Sanitare Veterinare şi pentru SiguranŃa Alimentelor din cele şapte judeŃe
care sunt arondate facultăŃii noastre pentru programul de educaŃie continuă a medicilor
veterinari), cât şi cele din instituŃiile centrale sau naŃionale (AGMVR, ANSVSA, IDSA,
Institutul Pasteur, Farmavet, Romvac, ASAS - secŃia de medicină veterinară, Academia
Română), reprezentanŃii acestor instituŃii fiind prezenŃi în facultatea noastră în anul care a trecut.
Cu autorităŃile locale (orăşeneşti şi judeŃene) am avut şi vom dezvolta în continuare relaŃii
de colaborare, profesorii din facultate răspunzând şi în prezent solicitărilor acestor autorităŃi.
Pentru o mai bună vizibilitate a facultăŃii în mas media, în cadrul cite-ului facultăŃii am regrupat
sub titlu „Revista presei” articolele sau reportajele din presa scrisă sau audio-vizuală
apărute despre facultatea noastră, ele putând fi accesate de la următorul link:
http://www.usab-tm.ro/USAMVBT_Pagina_ro_1525.html. (Anexa 14).
În cadrul universităŃii, facultatea a fost implicată printr-o serie de cadre didactice la
organizarea şi realizarea mai multor evenimente în interesul universităŃii: Timagralim,
şcoala altfel, diverse vizite ale potenŃialilor candidaŃi la admitere, evaluarea EUA, conferinŃe
susŃinute de personalităŃi din mediul academic sau de afaceri, gala premiilor USAMVB-ediŃia
2012 etc. Implicarea cadrelor facultăŃii la aceste evenimente nu a fost întotdeauna la nivelul
aşteptărilor, fie la capitolul organizare, fie participarea efectivă a cadrelor a lăsat de dorit. Poate
şi din acest motiv anul acesta nu am fost capabili a realiza organizarea zilei cadrelor didactice
din FMV Timişoara, manifestare începută în ultimul mandat al d-lui decan prof.dr Dărăbuş.
Pe plan internaŃional facultatea noastră este membră cu drepturi depline la EAEVE şi va
rămâne în continuare membră cotizantă a acestui for european care regrupează 98 de facultăŃi de
medicină veterinară din cele 110 existente în Europa. După finalizarea proiectului POSCCE va
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trebui să facem demersurile necesare pentru rechemarea comisiei EAEVE de evaluare a facultăŃii,
astfel ca facultatea să poată fi inclusă pe lista pozitivă a EAEVE.
Pentru creşterea prestigiului facultăŃii departamentele sunt solicitate să-şi mărească
numărul de profesori asociaŃi invitaŃi, care să vină să susŃină prelegeri în facultate şi, prin
aportul lor, să contribuie la o mai bună vizibilitate a facultăŃii în plan internaŃional şi în revistele
cotate ISI cu factor de impact şi cu scor de influenŃă ridicat.

III. RELAłIA CU STUDENłII FACULTĂłII NOASTRE

În anul 2012 cadrele facultăŃii au sprijinit acŃiunile întreprinse de AsociaŃia StudenŃilor în
Medicină Veterinară Timişoara (ASMVT), studenŃii noştri au fost încurajaŃi să activeze în cadrul
asociaŃiei. StudenŃii vor fi sprijiniŃi în continuare în organizarea sesiunii ştiinŃifice studenŃeşti,
în care studenŃii noştri împreună cu studenŃi din alte facultăŃi de profil din Ńară, să-şi poată
prezenta realizările din cercurile ştiinŃifice în care activează. De asemenea, ASMVT va fi
susŃinută în continuare în proiectele care vizează sterilizarea câinilor comunitari din
Timişoara, dar nu numai.
De asemenea, dorim să încurajăm participarea cât mai multor studenŃi în programele
de mobilitate externă, prin programul Erasmus sau alte programe, conştienŃi fiind că
participarea într-un astfel de program este benefică, nu numai pentru studentul participant, ci şi
pentru creşterea prestigiului facultăŃii noastre.
Pentru studenŃii cu rezultate meritorii la învăŃătură au fost acordate 80 de burse de
merit, iar pentru cei cu situaŃie materială mai dificilă, în conformitate cu reglementările legale în
vigoare au fost acordate 16 burse sociale (Anexa 15).

Vă mulŃumesc pentru climatul de bună colegialitate, pentru înŃelegerea şi pentru
susŃinerea de care m-am putut bucura în anul care l-am încheiat.

Timişoara la 03.01.2012.

Decan,
Prof. dr. Viorel HERMAN
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