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DEZVOLTARE DE ABILITĂȚI PROFESIONALE ȘI ORIENTARE ÎN CARIERĂ 

STRUCTURĂ  

Anul de studiu I 

Semestrul II 

Regimul disciplinei  Disciplină opțională complementară 

Nr. de ore / săptămână 2 ore curs 

Nr. credite transferabile 2 ECTS 
 

OBIECTIVE  
Cunoaşterea noțiunilor de bază privind orientarea și dezvoltarea în carieră, cunoașterea specificului de 
activitate în diferite unități cu profil veterinar. Cunoașterea principiilor și particularităților activităților în diferite 
societăți cu profil veterinar, managementului activităților în aceste unități. Contactul cu standardele/actele 
normative naționale şi internaţionale din domeniul medical veterinar, al dezvoltării durabile și din domeniul 
educației. 
 

CONȚINUT 
Curs Nr. ore 
Dezvoltare de abilități profesionale și orientare în carieră 
Rezultatele învățării (cunoștințe dobândite, calificarea, competența) 
Competențe profesionale conferite de ciclul de licență 
Competențe profesionale conferite de ciclul de master 
Competențe profesionale conferite de doctorat 
Orientarea în carieră – scop (programe de educație pentru carieră, corelațiile personalitate / domeniile ocupaționale, 
marketing – promovare personală, explorarea traseelor educaționale și profesionale, luarea unei decizii și căutarea unui loc 
de muncă) 
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Dezvoltarea durabilă a societăților de creștere și exploatare a animalelor 
Conceptul de dezvoltare durabilă (premisele unei politici agrare, mecanismul modern al dezvoltării producției agricole, 
dublul traseu de dezvoltare durabilă a producției animaliere, producția animală intensivă durabilă, sisteme extensive de 
producție animală, de la conceptul global al dezvoltării durabile la dezvoltarea durabilă a agriculturii și spațiului rural) 
Existența, folosirea și conservarea resurselor pentru dezvoltarea rurală durabilă (definirea spațiului rural, caracteristicile 
acestuia, structura și funcțiile spațiului rural, resursele naturale și umane) 
Situația reală a agriculturii și vieții rurale 
Obiective și strategii în modernizarea agriculturii (sisteme de agricultură, agricultura intensivă în zone favorabile, agricultura 
extensivă durabilă în zonele nefavorabile) 
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Managementul societăților de creștere și exploatare a animalelor 
Managementul societăților de creștere și exploatare a bovinelor (managementul creșterii și întreținerii tineretului taurin, al 
exploatării vacilor pentru producția de lapte, al producerii cărnii de bovine) 
Managementul societăților de creștere și exploatare a cabalinelor 
Managementul societăților de creștere și exploatare a ovinelor și caprinelor 
Managementul societăților de creștere și exploatare a suinelor (biosecuritatea în fermele de porcine, managementul 
creșterii purceilor sugari și a tineretului suin, sisteme de îngrășare a porcilor) 
Managementul societăților de creștere și exploatare a păsărilor (conceptul de biosecuritate în fermele avicole, 
managementul producției de carne de pui, managementul producției de carne de curcă, managementul creșterii găinilor 
ouătoare) 
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Managementul calității în societăți cu profil activități veterinare 
Concepte generale ale calității în societățile cu profil veterinar 
Managementul calității în exploatațiile de animale (bovine, ovine, porcine, păsări, ferme piscicole) 
Managementul calității în unitățile de tăiere a animalelor, în unitățile de preluare a produselor de origine animală și de 
prelucrare a acestora (managementul calității în unități de prelucrare a produselor pe bază de carne, managementul calității 
laptelui și a produselor lactate, managementul calității ouălor și a produselor din ouă, managementul calității peștelui și a 
preparatelor din pește) 
Managementul calității în unitățile medicale veterinare – cabinete medicale veterinare, clinici medicale veterinare, spitale 
veterinare 
Managementul calității în alte societăți de tip veterinar (exploatații de carantină, puncte de frontieră etc.) 
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Lucrări practice / seminar Metode de predare Nr. ore 
- - - 
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EVALUARE 

Tip de activitate Criterii de evaluare Metode de evaluare 
Pondere din nota 

finală (%) 

Curs  Examen scris tip grila 100 

Lucrări practice / 
seminar / proiect 

- - - 

 

Titularul activităţilor de curs Șef lucr. Dr. Mărgărita GHIMPEȚEANU 

Titularul activităţilor de seminar / laborator / proiect - 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Persoana de contact 

Șef lucr. Dr. Mărgărita GHIMPEȚEANU  

Splaiul Independentei, nr. 105 – sector 5 – cod postal 050097, Bucureşti 

Tel/Fax: 021- 318.04.69 / 021- 318.04.98 

Email: margarita.ghimpeteanu@fmvb.usamv.ro 
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