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Banatului „Regele Mihai I al României” din Timișoara
Facultatea Medicină Veterinară
Departmentul II- Învățământ clinic I
Poziția din statul de funcții 27 /II
Funcție Asistent perioadă determinată 
Disciplinele din planul de învățământ Chirurgie animale de rentă și prelegeri clinice pe specii 

1,  Prelegeri clinice pe specii – Chirurgie,  Clinical lectures on 

species – Surgery,  Companion, sport and exotic animals 

module. 
Domeniul științific Științe biologice și biomedicale, Medicină veterinară 
Descrierea postului 
 

Postul de Asistent universitar, pe perioadă determinată, poziția 
27 /II, prevăzut în statul de funcţiuni şi de personal didactic 
aprobat în anul universitar 2021 – 2022 conţine o normă cu o 
medie săptămânală de 15,14 ore convenționale, asigurate cu ore 
de lucrări practice și  clinică cu următoarea distribuţie pe 
discipline și semestre:  

 Activități de clinică la disciplina Prelegeri clinice pe specii – 
Chirurgie, care se desfășoară în semestrul I, cu studenţii din anul 
VI de la specializarea Medicină veterinară (licenţă şi master 
program comasat),– 1 formaţii de lucru x 3ore/sapt. x 14 sapt = 
42 ore fizice (42 de ore convenționale), cu o medie de 3 ore 
convenționale/an. 

Activități de clinică la disciplina Clinical lectures on species – 
Surgery, care se desfășoară în semestrul I, cu studenţii din anul 
VI de la specializarea Medicină veterinară (licenţă şi master 
program comasat), la secția în limba engleză – 2 formaţii de 
lucru x 3 /sapt. x 14 sapt = 84 ore fizice (105 de ore 
convenționale), cu o medie de 3,75 ore convenționale/an 

Activități de clinică la disciplina de Chirurgie animale de rentă 
și prelegeri clinice pe specii 1, care se desfășoară în semestrul II, 
cu studenţii din anul VI de la specializarea Medicină veterinară 
(licenţă şi master program comasat) – 6 formații de lucru x 3 
ore/sapt. x 14 sapt = 252 ore fizice (252 de ore convenționale), 
cu o medie de 9 ore convenționale/an; 



 Activități de lucrări practice la disciplina  Companion, sport 
and exotic animals module, care se desfășoară în semestrul II, cu 
studenţii din anul VI de la specializarea Medicină veterinară 
(licenţă şi master program comasat), – 2 formaţie de lucru x 1 
oră/sapt. x 10 sapt = 20 ore fizice (20 de ore convenționale), cu 
o medie de 1 ore convenționale/an. 

Atribuții/Activități aferente  Efectuarea orelor lucrări practice, clinică şi îndrumare 
practică de specialitate în cursul anului universitar pentru 
disciplinele: Chirurgie animale de rentă și prelegeri clinice 
pe specii 1,  Prelegeri clinice pe specii – Chirurgie,  Clinical 
lectures on species – Surgery,  Companion, sport and exotic 
animals module. 

 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  

 
1. Patologia cefei. Contuzia cefei. 
2. Patologia cefei. Bursita cefei 
3. Sindromul Wobbler 
4. Obstrucția esofagului cervical 



5. Diverticulul esofagian cervical 
6. Flegmonul și fistula grebănului  
7. Megaesofagul 
8. Hipoplazia epiglotei 
9. Deplasarea dorsală a valului palatin 
10. Hemiplegia laringiană la cabaline 
11. Traumatismele traheei 
12. Plăgile toracelui 
13. Traumatismele peretelui abdominal 
14. Conduita de lucru in cazul abdomenului chirurgical acut 
15. Hernia postincizională 
16. Eventrația 
17. Eviscerația 
18. Omfaluria 
19. Reticulita și reticuloperitonita traumatică  
20. Dislocația, dilatarea și torsiunea abomasului la bovine 
21. Prolaps rectal 
22. Criptorhidia 
23. Ulcerul cornean 
24. Luxatia coxo-femurală 
25. Extruzia discală la câine 
26.  Luxația coloanei vertebrale la câine 
27. Dislocația, dilatația și torsiunea gastrică la câine 
28. Patologia cristalinului 

 
2. Proba practică (de aptitudini didactice)  
 

1. Ovariectomia 
2. Castrarea masculilor 
3. Operații in hernii abdominale 
4. Ecornarea bovinelor  
5. Operația în ticul suptului  
6. Patologia pleoapelor 
7. Patologia urechii externe 
8. Patologia dinților. Luxații și fracturi dentare 
9. Gastropatii de corp strain 
10. Patologia vertebrelor coccigiene 
11. Traheotomia provizorie și traheostomia 
12. Toracocenteza și traheostomia 
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