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Studii postuniversitare de specializare 
 

Vă facem cunoscut că, începând cu anul universitar 2008/2009, în cadrul Facultăţii de 
Medicină Veterinară din Timişoara, va funcţiona o nouă formă de învăţământ „la distanţă” (e-
learning), - Studii postuniversitare de specializare - Managementul sănătăţii la animale. 

Învăţământul postuniversitar la distanţă constă într-o manieră planificată de predare-învăţare 
prin furnizare într-o ordine secvenţială şi logică de materiale informative, mai ales în formă 
electronică, pentru a fi asimilate, fără a fi necesară co-prezenţa cadrelor didactice şi a cursanţilor 
într-un cadru adecvat de instruire.  

Prin aceste studii postuniversitare se oferă medicilor veterinari, aflaţi sau nu în câmpul 
muncii, posibilitatea de a se specializa în domeniul managementului sănătăţii la animale şi de a 
dobândi cunoştinţe complementare necesare pentru ocuparea posturilor din reţeaua Autorităţii 
Naţionale Sanitare Veterinare şi de Siguranţa Alimentelor. 

Alăturat se prezintă disciplinele ce vor fi parcurse pe durata a trei semestre. Semestrul IV este 
rezervat întocmirii lucrării de diplomă. 

Taxa de şcolarizare este de 2000 lei pe anul de studiu, plătibilă în două tranşe.  
Înscrierea se va face în intervalul 02 – 10 septembrie 2008. 
Informaţii detaliate pot fi primite de la secretariatul Facultăţii de Medicină Veterinară 

Timişoara, la telefonul 0256–277118 sau 0256–277008 şi prin Email de la: office@fmvt.ro 
 

Disciplinele de studiu 
Analiza de risc şi managementul crizelor în medicina veterinară 
Autorizarea, aprobarea şi certificarea veterinară 
Bunăstarea şi protecţia animalelor 
Medicina veterinară în agricultura ecologică 
Epidemiologie, statistică şi prognoză veterinară 
Farmacovigilenţa şi toxicovigilenţă 
Inspecţia şi monitorizarea producerii, prelucrării şi desfacerii alimentelor 
Legislaţie veterinară şi drept administrativ 
Managementul sănătăţii efectivelor de animale 
Medicina veterinară legală 
Protecţia mediului 
Sisteme de garantare a siguranţei şi calităţii alimentelor (ISO, HACCP etc.) 
Trasabilitatea în medicina veterinară 
Sănătate publică veterinară (zoonoze microbiene şi parazitare) 

 
 
 
 



 
 

Înscrirea la concurs se face pe bază de cerere, cu menţionarea, sub semnătura proprie, a tuturor 
datelor solicitate de formulare.  
 
La cerere se anexează următoarele acte;  
- diploma de bacalaureat şi diploma de licenţă (sau echivalenta acesteia), ambele în original;  
-  foaia matricolă/suplimentul la diplomă de la facultatea absolvită, în original;  
-  certificatul de naştere, în copie legalizată;  
-  copie de pe actul de identitate ;  
-  patru fotografii color tip buletin de identitate (3/4 cm);  
-  chitanţa de plată a taxei de înscriere la concurs (100 lei);  
- actele doveditoare numai pentru acei candidaţi care solicită scutirea de plata taxei de înscriere la 
concurs (orfani de ambii părinţi, copiii personalului didactic din învăţământul superior, ai 
personalului angajat în U.S.A.M.V.B. Timişoara ai personalului 
didactic titular din învăţământul preuniversitar); scutirea de plata taxei de înscriere se 
acordă numai pentru o singură specializare;  
-  certificat de competenţă lingvistică pentru o limbă străină de largă circulaţie internaţională (numai 
pentru promoţiile anterioare celei din 2006).  
 
Stabilirea rezultatelor  
 
Admiterea candidaţilor la studiile postuniversitare de specializare se face strict în ordinea 
descrescătoare a mediilor generale. Locurile cu taxă se ocupă de candidaţi în ordinea strict 
descrescătoare a clasificării lor, la solicitarea scrisă a candidaţilor, în termen de maximum 5 zile de 
la afişarea rezultatelor. La cerere se anexează chitanţa care atestă plata a min. 50% din taxa de 
şcolarizare (1000 lei) şi chitanţa, reprezentând taxa de înmatriculare (120 lei) pentru anul univ. 
2008/2009, aprobate de Senatul universitar.  
 
Candidaţii cu aceeaşi medie de pe ultimele locuri vor fi departajaţi după criteriile specifice stabilite 
de Consiliile facultăţilor.  
 
Rezultatele se comunică prin afişare.  
 
Candidaţii declaraţi admişi se înmatriculează prin decizia Rectorului Universităţii de Ştiinţe 
Agricole şi Medicină Veterinară a Banatului.  
 
Analiza şi soluţionarea contestaţiilor  
 
Eventualele contestaţii formulate de candidaţi se înregistrează la secretariatele facultăţilor în termen 
de 24 de ore de la afişarea rezultatelor, urmând să fie soluţionate în maxim 24 ore de la data 
expirării termenului de depunere a contestaţiilor.  
 
 

 
            Decan, 

Prof.univ. Dr. Gheorghe Dărăbuş 
 
 
 


