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Universitatea Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară a 

Banatului „Regele Mihai I al României” din Timișoara
Facultatea Medicină Veterinară
Departmentul II- Învățământ clinic I
Poziția din statul de funcții 26 /II
Funcție Asistent perioadă determinată 
Disciplinele din planul de învățământ Clinique médicale et conférences cliniques par espèce 

1 ,  Clinique médicale et conférences cliniques par espèce 2, 

 Internal medicine clinic and clinical lectures on species 3, 

 Veterinary emergencies, Clinică medicală și prelegeri clinice pe 

specii 1, Clinică medicală și prelegeri clinice pe specii 3. 

 
Domeniul științific Științe biologice și biomedicale, Medicină veterinară 
Descrierea postului 
 

Postul de Asistent universitar, pe perioadă determinată, poziția 
26/II, prevăzut în statul de funcţiuni şi de personal didactic 
aprobat în anul universitar 2021 – 2022 conţine o normă cu o 
medie săptămânală de 14,88 ore convenționale, asigurate cu ore 
de lucrări practice și  clinică cu următoarea distribuţie pe 
discipline și semestre:  

 Activități de clinică la disciplina Clinique médicale et 
conférences cliniques par espèce 1 , care se desfășoară în 
semestrul I, cu studenţii din anul IV de la specializarea 
Medicină veterinară (licenţă şi master program comasat),– 1 
formaţii de lucru x 2 ore/sapt. x 14 sapt = 28 ore fizice ( de ore 
convenționale), cu o medie de 1,25 ore convenționale/an. 

Activități de clinică la disciplina Internal medicine clinic and 
clinical lectures on species 3, care se desfășoară în semestrul I, 
cu studenţii din anul V de la specializarea Medicină veterinară 
(licenţă şi master program comasat), la secția în limba engleză – 
1 formaţii de lucru x 3 /sapt. x 14 sapt = 42 ore fizice (52,5 de 
ore convenționale), cu o medie de 1,875 ore convenționale/an 

Activități de clinică la disciplina de Veterinary emergencies, 
care se desfășoară în semestrul I, cu studenţii din anul VI de la 
specializarea Medicină veterinară (licenţă şi master program 
comasat) – 2 formații de lucru x 2 ore/sapt. x 14 sapt = 56 ore 
fizice (70 de ore convenționale), cu o medie de 2,5 ore 



convenționale/an; 

 Activități de lucrări practice la disciplina  Clinică medicală și 
prelegeri clinice pe specii 1, care se desfășoară în semestrul I cu 
studenţii din anul IV de la specializarea Medicină veterinară 
(licenţă şi master program comasat), – 1 formaţie de lucru x 2 
oră/sapt. x 14 sapt = 28 ore fizice (28 de ore convenționale), cu 
o medie de 1 ore convenționale/an. 

Activități de lucrări practice la disciplina  Clinică medicală și 
prelegeri clinice pe specii 3, care se desfășoară în semestrul I cu 
studenţii din anul V de la specializarea Medicină veterinară 
(licenţă şi master program comasat), – 2 formaţie de lucru x 3 
oră/sapt. x 14 sapt = 84 ore fizice (84 de ore convenționale), cu 
o medie de 3 ore convenționale/an.  

Activități de lucrări practice la Clinique médicale et conférences 
cliniques par espèce 2, care se desfășoară în semestrul II cu 
studenţii din anul IV de la specializarea Medicină veterinară 
(licenţă şi master program comasat), – 1 formaţie de lucru x 2 
oră/sapt. x 14 sapt = 28 ore fizice (35 de ore convenționale), cu 
o medie de 1,25 ore convenționale/an. 

Atribuții/Activități aferente Efectuarea orelor lucrări practice, clinică şi îndrumare 

practică de specialitate în cursul anului universitar pentru 

disciplinele: Clinique médicale et conférences cliniques par 

espèce 1 ,  Clinique médicale et conférences cliniques par 

espèce 2,  Internal medicine clinic and clinical lectures on 

species 3,  Veterinary emergencies, Clinică medicală și prelegeri 

clinice pe specii 1, Clinică medicală și prelegeri clinice pe specii 

3. 
 Examinarea studenților pentru tematica de clinică și lucrări 

practice din norma didactică. 
 Asistenţă la procesul didactic (curs, clinică, lucrări practice, 

proiecte); 
 Pregătirea activităţii didactice ; 

 Verificări lucrări control;  

 Consultaţii pentru studenţi asigurate la disciplinele din 
normă;  

  Asistenţă la examene;  

  Indrumare proiecte licenţă;  

 Elaborare materiale didactice; 

 Activitate de consiliere şi tutoriat a studenţilor ;  

 Activitate de cercetare ştiinţifică;  



 Indrumare studenților participanți la cercuri ştiinţifice 
studenţeşti;  

 Participare la manifestări ştiinţifice;  

 Activităţi de promovare şi legătură cu mediul economic;  

 Participarea la activităţi civice, culturale, administrative şi 
de evaluare în sprijinul învăţământului;  

 Participarea in comisii de îndrumare a studenților  

 Alte activităţi pentru pregătirea practică şi teoretică a 
studenţilor 

Tematica probelor de concurs Tematica de concurs pentru proba scrisă de evaluare a 
cunoștiințelor teoretice (1) și pentru proba practică (2): 

1. Proba de evaluare a cunostiinţelor teoretice din 
domeniul postului – examen scris  

 
 Stomatitele 
 Meteorismul ruminal acut gazos 
 Meteorismul ruminal acut spumos 
 Reticuloperitonita traumatică 
 Acidoza ruminală lactică.  
 Dispepsiile gastrice 
 Dilataţia idiopatică a stomacului 
 Gastritele acute la carnivore 
 Ulcerul gastro-esofagian şi duodenal 
 Sindromul de colici la cai 
 Sindromul de diaree neonatală 
 Colitele acute și cronice la carnivore 
 Pancreatita acută 
 Pancreatita cronică 
 Sindromul de insuficiență cardiacă 
 Hipertrofia și dilatația cardiacă 
 Endocardita acută și cronică 
 Bolile pericardului 
 Anemiile hemolitice 
 Anemiile posthemoragice 
 Sindromul de insuficiență renală acută 
 Sindromul de insuficiență renală cronică 
 Cistitele 
 Incontinența urinară 
 Urolitiaza 
 Hematuria enzootică a taurinelor 
 Boala tractului inferior la pisici 
 Protocoale și procedure în urgențe cardiovasculare 
 Protocoale și procedure în urgențe respiratorii 
 Protocoale și procedure în urgențe digestive 
 Protocoale și procedure în urgențe neurologice 
 

 



 
2.  Proba practică (de aptitudini didactice)  
 

 Examinarea clinică și paraclinică în afecțiunile tubului 
digestiv la monogastrice. 

 Examinarea clinică și paraclinică în afecțiunile tubului 
digestiv la poligastice. 

 Examinarea clinică și paraclinică a ficatului. 
 Examinarea clinică și paraclinică a pancreasului. 
 Metode de diagnostic in afecțiunile bronhopulmonare 
 Metode de diagnostic in afecțiunile cardiace 
 Metode și tehnici de diagnostic în bolile renale 
 Diagnosticul și tratamentul în hipertensiunea arterială 
 Metode și tehnici de diagnostic în anemii 
 Recunoașterea și abordarea clinică a pacienților critici 
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