
Facultatea Medicină Veterinară
Departmentul III- Învățământ clinic II
Poziția din statul de funcții 7 /III
Funcție Şef lucrări
Disciplinele din planul de învățământ -Prelegeri clinice pe specii – Boli infecţioase;  

-Infectious diseases, preventive medicine and 
clinical lectures on species 2,  
-Boli Infectioase,  medicină preventivă şi prelegeri 
clinice pe specii 2;  
-Clinică şi patologie pe specii: animale de 

companie; aviară; bovină; equină; rumegătoare mici; suine
Domeniul științific Științe biologice și biomedicale, Medicină veterinară
Descrierea postului 
 

Postul de Şef lucrări, pe perioadă nedeterminată, poziția 7 
/III/ vacant, prevăzut în statul de funcţiuni şi de personal 
didactic aprobat în anul universitar 2018 – 2019 conţine o 
normă de 441 ore convenţionale, cu o medie săptămânală 
de 15,75 ore convenționale, asigurate cu ore de curs, 
lucrări practice şi clinică, cu următoarea distribuţie pe 
discipline și semestre:  

 Prelegeri clinice pe specii - Boli infecţioase, efectuată în 
semestrul I cu studenţii din anul VI de la specializarea 
Medicină veterinară (licenţă şi master program comasat) – 
5 formaţii de lucru x 2 ore/sapt = 140 ore convenționale de 
clinică (140 de ore fizice), cu o medie de 5 ore 
convenționale/an;  

 Boli Infectioase,  medicină preventivă şi prelegeri clinice 
pe specii 2, efectuată în semestrul II cu studenţii din anul IV 
de la specializarea Medicină veterinară (licenţă şi master 
program comasat) – 3 formaţii de lucru x 2 ore/săpt. = 84 
ore convenţionale de lucrări practice (84 ore fizice), cu o 
medie de 3 ore convenționale/an, respectiv cursul predat 
tot la disciplina de Boli Infectioase,  medicină preventivă şi 
prelegeri clinice pe specii 2 cu un număr de 2 ore / săpt. Şi 
cu 2 ore convenţionale/an;  

 Infectious diseases, preventive medicine and clinical 
lectures on species 2 efectuată în semestrul II cu studenţii 
din anul IV de la specializarea Medicină veterinară (licenţă 
şi master program comasat) secţia engleză – 1 formaţie de 
lucru x 2 ore/săpt. = 28 ore convenţionale de lucrări 
practice (28 ore fizice), cu o medie de 1,25 ore 
convenționale/an, respectiv cursul predat tot la disciplina de 
Infectious diseases, preventive medicine and clinical 
lectures on species 2 cu un număr de 2 ore / săpt. şi cu 2,5 
ore convenţionale/an; 

 Clinică şi patologie pe specii: animale de companie; 
aviară; bovină; equină; rumegătoare mici; suine efectuată 
în semestrul II cu studenţii din anul V de la specializarea 
Medicină veterinară (licenţă şi master program comasat) –  
formaţii de lucru x 1 ore/săpt. = 56 ore convenţionale de 
lucrări practice (56 ore fizice), cu o medie de 2 ore 
convenționale/an 
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