
Manualul Competenţelor de Medicină Veterinară  
(Day One Skills) la FMV Timişoara 
 

Introducere 
Fiecare medic veterinar are îndatorirea de a se pregăti şi acţiona 

pentru menţinerea stării de sănătate a animalelor. Un medic veterinar 

trebuie să fi obţinut această calitate prin achiziţionarea unui set de 

aşa numite competenţe, acestea reprezentând de fapt acele abilităţi 

esenţiale pentru iniţierea unei practici medicale independente şi 

nesupravegheate.  
 
Ce sunt competenţele de medicina veterinară (Day one skills)? 
Facultatea de Medicină Veterinară Timişoara şi Agenția 
Română de Asigurare a Calității în Învățământul Superior 
(ARACIS) sunt responsabile pentru definirea competenţelor de 
bază necesare încă din prima zi de activitate profesională a 
fiecărui medic veterinar. 
 
În ultimii ani, FMV Timişoara a realizat faptul că, marea 
majoritate a studenţilor săi nu înteleg nivelul şi diversitatea 
competenţelor necesare fiecărui absolvent. Competenţele 

prezentate în ceea ce urmează reprezintă nivelul minim de pregătire, 

atitudine, comportament şi deprindere ce se necesită la un proaspăt 

absolvent pentru ca acesta să fie pregătit a acţiona în majoritatea 

ipostazelor în care practica profesională l-ar putea pune. 
 
Manualul Competenţelor de Medicină Veterinară a fost 
realizat în scopul: 

• delimitării precise a competenţelor în cadrul 
programelor de pregătire; 

• identificării cunoştinţelor, a comportamentului, 
atitudinii şi a competenţelor pe care fiecare student al 
FMVT trebuie să le stăpânească la terminarea studiilor. 

 
Manualul Competenţelor de Medicină Veterinară a fost 
structurat pe următoarele capitole: 

1. Animale de companie - Instruirea 
extra/intramurală; 

2. Patologia ierbivorelor - Instruirea practică; 
3. Chirurgia ecvinelor - Instruirea practică; 
4. Inspecţia alimentelor; 

5. Instruirea practică în creşterea animalelor; 
6. Anatomia patologică şi Medicină legală; 
7. Instruirea practică efectivă; 

 
 
Cum se utilizează şi cui îi este adresat acest manual? 
Acest manual este destinat studenţilor la medicină veterinară. 
A fost conceput astfel încât, studenţii să poată identifica, însuşi 
şi stăpâni toate metodele clinice şi paraclinice de investigaţie 
pentru a deveni un bun practician. Deşi, acest manual prezintă 
cerinţele necesare pentru dobândirea competenţelor în 
medicina veterinară, el nu dictează modul în care acestea 
urmează a fi însuşite. Fiecare student are obligaţia de urmări, 
completa şi finaliza acest manual, astfel încât, pe baza 
cunoştinţelor acumulate să fie capabil să profeseze încă din 
prima zi de activitate. 
 
Pentru informaţii suplimentare şi nelămuriri studenţii se pot 
adresa Decanatului FMVT, tutorelui academic al secţiunii 
respective sau decanilor de an. Orice sugestie sau critică adusă 
acestui material sunt bine venite şi ar putea fi luate în 
considerare. 
 
Informaţiile cuprinse în acest manual sunt în concordanţă cu 
legislaţia naţională, europeană şi cu normativele EAEVE. 
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