
Clinică medicală și prelegeri clinice pe specii (ANUL V) 
 

Nr. credite transferabile  9 

  
 

Structura disciplinei (nr. de ore săptămânal)  
 

 
 

 

 
 

Statutul disciplinei   

Disciplină de specialitate (obligatorie) 

 

Titular disciplină 

Prof dr. Gheorghe SOLCAN  

 

Obiectivele disciplinei (curs și aplicații)  
 
formarea aptitudinilor viitorului medic veterinar generalist pentru realizarea examenului clinic al animalelor 
bolnave, în vederea diagnosticului clinic al bolilor la animale, a profilaxiei şi combaterii bolilor medicale.• 
-  iniţierea studenţilor în efectuarea şi interpretarea analizelor de laborator şi totodată coroborarea lor cu 
semnele clinice în vederea stabilirii unui diagnostic. 
- însuşirea planului de examinare clinică şi aplicarea metodelor generale şi speciale de examinare a animalelor.  
-  însuşirea cunoştinţelor şi a deprinderilor privind conduita de urmat în urgenţele medicale. 
-  însuşirea modului de administrare a medicamentelor de uz veterinar şi a riscurilor legate de utilizarea lor 
neadecvată 
- Însuşirea formularisticii şi a modului de redactare a documentaţiei de ordin clinic; 
- Dezvoltarea aptitudinilor de comunicare cu proprietarii de animale şi evaluarea situaţiei în vederea adoptării 
deciziilor în raport cu natura fiecărui caz clinic.• 
 

Conținutul disciplinei (programa analitică)  

 

Curs (capitole/subcapitole) 
Nr. 

ore 

Bolile aparatului urinar 10 

Bolile sistemului nervos 18 

Bolile sistemului endocrin 10 

Bolile medicale ale aparatului locomotor 8 

Bolile pielii si fanerelor 10 

 

Lucrări practice/ Clinică 
Nr. 

ore 

-aplicarea metodologiei de examinare clinică şi paraclinică (inclusiv imagistică),  
- interpretarea semnelor clinice,  
- fundamentarea diagnosticului clinic indiferent de natura bolii,  
-efectuarea unor examene paraclinice pentru precizarea diagnosticului 
- stabilirea prognosticului,  
- aplicarea directă sau recomandarea măsurilor terapeutice şi profilactice în regim ambulatoriu sau de 
internare,  
-conduita terapeutică în urgențele medicale, ca activitate independentă (asigurarea serviciului de gardă) 

140 

Semestrul  Curs  Seminar  Clinică Proiect  

IX 2 - 3 - 

X 2 - 3 - 
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Evaluare finală 

 

 

 

 

 

Persoana de contact  

Prof dr Gheorghe SOLCAN  

Facultatea de Medicină Veterinară - USAMV Iași 

Aleea Mihail Sadoveanu nr. 8, Iaşi, 700489, România 

telefon: 0040 232 407320, fax: 0040 232 219113 

E-mail: gsolcan@uaiasi.ro 

 

Forme de evaluare Modalități de evaluare Procent din nota finala ̆  

Examen oral 60 % 

Aprecierea activității din timpul anului Oral și scris 20 % 

Test clinic oral 20% 

mailto:gsolcan@uaiasi.ro

