
Facultatea Medicină Veterinară 

Departament Învățământ clinic II 

Poziția în statul de funcții 7 /III 

Funcție Profesor universitar  

Disciplinele din planul de 
învățământ 

Biologie animale (anul I MVF); Parazitologie, boli parazitare și prelegeri 
clinice pe specii 3 (anul V MVR), Veterinary dermatology (anul V MVE) 

Domeniu stiintific Științe biologice și biomedicale, Medicină veterinară 

Descriere post Postul de profesor universitar, pe perioadă nedeterminată, poziția 7/III/ 
vacant, prevăzut în statul de funcţiuni şi de personal didactic aprobat în 
anul universitar 2021 – 2022 conţine o normă de 210 ore fizice (301 ore 
conventionale), cu o medie săptămânală de 10,75 ore convenționale, 
asigurate cu ore de curs şi clinică cu următoarea distribuţie pe discipline și 
semestre:  

 Biologie animale, disciplină efectuată în semestrul I cu studenţii 
din anul I MVF (licenţă şi master program comasat) – activitatea 
de curs se derulează timp de 14 săptămâni x 2 ore/săptămână = 70 
ore convenţionale de curs (28 ore fizice), cu o medie de 2,5 ore 
convenţionale/an; 

 Parazitologie, boli parazitare și prelegeri clinice pe specii 3, disci-
plină efectuată în semestrul I cu studenţii din anul V MVR (licenţă 
şi master program comasat) – 3 formaţii de lucru x 3 ore/săpt. = 
126 ore convenţionale de clinică (126 ore fizice), cu o medie de 
4,5 ore convenționale/an;  

 Veterinary dermatology disciplină efectuată în semestrul II cu stu-
denţii din anul V MVE (licenţă şi master program comasat) activi-
tatea de curs se derulează timp de 14 săptămâni x 2 ore/săptămână 
= 70 ore convenţionale de curs (28 ore fizice), cu o medie de 2,5 
ore convenţionale/an. 

 Veterinary dermatology disciplină efectuată în semestrul II cu stu-
denţii din anul V MVE (licenţă şi master program comasat) una 
formaţie de lucru, clinică, activitatea de clinică se derulează timp 
de 14 săptămâni x 2 ore/săptămână = 35 ore convenționale (28 ore 
fizice), cu o medie de 1,25 ore convenţionale/an. 

       Director departament, 

         Prof. Dr. Ion Oprescu 


