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Şef lucrări
Bunăstarea şi protecţia animalelor
Ethology
Igienă veterinară şi protecţia mediului
Etologie
Economie rurală
Medicină veterinară
Postul de Şef de lucrări, pe perioadă
nedeterminată, vacant nr. 2/IV în Statul de
funcţiuni şi de personal didactic, aprobat în anul
universitar 2016/2017 conţine o normă de 410 ore
convenţionale, asigurate cu ore de curs şi de
lucrări practice de laborator la disciplinele de
Bunăstarea si protecţia animalelor, Ethology,
Igienă veterinară şi protecţia mediului, Etologie,
Economie rurală şi ore de îndrumare a activităţii
de practică a studenţilor, cu următoarea
distribuţie:
2 ore de curs pe săptămână = 28
ore/semestru, ceea ce reprezintă 56 ore
(convenţionale) în semestrul I la disciplina
Bunăstarea şi protecţia animalelor;
2 ore de curs pe săptămână = 28 ore/semestru
= 70 de ore (convenţionale) în semestrul II la
disciplina Ethology;
2 formaţii de lucru x 1 oră/săpt. = 24,64 de ore
(convenţionale) lucrări practice de laborator, în
semestrul II la disciplina Ethology;
4 formaţii lucru x 2ore/săpt. = 112 ore
(convenţionale) lucrări practice de laborator în
semestrul II la disciplina Igienă veterinară şi
protecţia mediului;
2 formaţii de lucru x 1 ore/săpt. = 28 ore
(convenţionale) lucrări practice de laborator în
semestrul II la disciplina de Etologie;
6 formaţii de lucru x 2 ore/săpt. = 120 ore
(convenţionale) lucrări practice de laborator în
semestrul II la disciplina de Economie rurală.
Activităţi de predare curs de Bunăstarea şi

aferente

Salariul minim de
încadrare

protecţia animalelor studenţilor anului IV,
Facultatea de Medicină Veterinară şi Ethology la
studenţii din anul III, secţia engleză, la Facultatea
de Medicină Veterinară.
Efectuarea de lucrări practice la Ethology cu
studenţii anului III Medicină Veterinară, secţia
engleză.
Efectuarea de lucrări practice la disciplina de
Igienă veterinară şi protecţia mediului cu studenţii
anului III Medicină Veterinară.
Efectuarea de lucrări practice la disciplina de
Etologie cu studenţii anului III Medicină Veterinară.
Efectuarea de lucrări practice la disciplina de
Economie rurală cu studenţii anului VI Medicină
Veterinară.
Pregătirea activităţii didactice la standardele
metodologice
şi
psihopedagogice
specifice
învăţământului superior, utilizând raţional şi eficient
echipamentele şi mijloacele materiale din dotarea
disciplinei.
Documentarea pentru activitatea didactică şi de
cercetare ştiinţifică în domeniul disciplinelor.
Activitate de cercetare ştiinţifică în domeniul
postului.
Efectuarea
determinărilor
complexe
de
microclimat în adăposturile de animale de fermă.
Interpretarea comportamentului la animalele de
fermă şi de companie pe baza tehnicilor specifice şi
a experienţei acumulate.
Prezentarea tehnicilor de determinare a factorilor
de microclimat şi interpretarea acestora.
Participarea la sesiuni ştiinţifice, simpozioane şi
alte manifestări ale comunităţii academice.
Elaborarea de materiale didactice pentru buna
instruire a studenţilor, în vederea dobândirii
competenţelor stipulate în fişa disciplinei.
Examinarea studenţilor la disciplinele de
Bunăstarea şi protecţia animalelor, Ethology cât şi
examinarea la lucrări practice a studenţilor la
celelalte discipline.
Îndrumarea proiectelor de licenţă.
Consultaţii în problemele specifice disciplinei.
Îndrumarea practicii de specialitate a studenţilor.
Participare
la
acţiunile
civice,
culturale,
administrative şi de evaluare iniţiate de facultate.
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Calendarul
concursului
Data publicării anunţului
în Monitorul Oficial
Perioadă înscriere
Data susţinerii prelegerii
Ora susţinerii prelegerii
Locul susţinerii
prelegerii
Perioadă de susţinere a
examenelor
Perioadă comunicare a
rezultatelor
Perioadă de contestaţii
Tematica probelor de
concurs

26.10.2016-17.02.2017
28.11.2016
28.11.2016-13.01.2017
30.01.2017
11:00
Amfiteatrul A3, Facultatea de Medicină Veterinară
30.01.2017-02.02.2017
03.02.2017
06.02.2017-10.02.2017
1. Obiectivele disciplinei, definirea bunăstării
animalelor, gradele de bunăstare. Factorii stresanţi
în creşterea şi exploatarea animalelor. Stresul
informaţional la animale.
2. Motivaţia etică, politică şi economică a
interesului pentru asigurarea bunăstării şi protecţiei
animalelor. Teoriile bioetice în relaţie cu
bunăstarea şi protecţia animalelor.
3. Evaluarea bunăstării la animalele. Criterii şi
principii generale. Tulburările de comportament ca
indicator de bunăstare. Succesul reproductiv.
Longevitatea productivă. Morbiditatea şi mortalitatea.
Evaluarea bunăstării prin metode numerice şi criteriile
Welfare Quality.
4. Particularităţi privind bunăstarea şi protecţia la
taurine
5. Particularităţi privind bunăstarea şi protecţia la
porcine
6. Particularităţi privind bunăstarea şi protecţia la
păsări
7. Particularităţi privind bunăstarea şi protecţia la
cabaline
8. Particularităţi privind bunăstarea şi protecţia la
animalele de companie
9. Riscurile asociate cu înmulţirea excesivă a
câinilor. Managementul populaţiei canine din oraşe
10. Bunăstarea şi protecţia animalelor sălbatice
aflate în captivitate
11. Protecţia animalelor folosite în scopuri ştiinţifice,
didactice şi alte scopuri experimentale. Etica
experimentării pe animale
12. Particularităţi privind bunăstarea şi protecţia
animalelor din fermele ecologice

13. Vulnerabilitatea şi protecţia animalelor pe
timpul transportului
14. Etica şi bioetica: definire şi importanţă.
Conceptele de dezvoltare durabilă şi agricultura
durabilă. Bioetica ecologică şi ecologismul.
Implicaţiile etice ale utilizării organismelor
modificate genetic. Bioetica animală
15. Definition, object of study, importance. The
influence of domestication on development of the
animal organism, on the environment and humans.
16. Behavior. Fundamental processes of the
behavior: stimuli, reflexes, instincts. Motivation of
behaviour
17. Methods to study the behavior of animals.
Learning in animals
18. Motivation of major behaviors.
19. The social structure. The hierarchy.
20.
Territoriality
and
agonistic
behavior.
Communication
21. Comfort behavior in animals
22. Behavioral features in horses.
23. Behavioral features in cattle
24. Behavioral features in sheep and goats.
25. Behavioral features in pigs
26. Behavioral features in rabbits and poultry
27. Behavioral features in dogs
28. Behavioral features in cats.
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