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Proiectul managerial elaborat de subsemnatul este în consonanţă  cu planul strategic al FMV 
Timişoara, care are ca prim obiectiv dezvoltarea şi modernizarea învăţământului medical veterinar 
românesc în vederea menţinerii la cote ridicate, la nivelul învăţământului european. 

Medicul veterinar actual are o paletă largă de activitate de la cea privată la cea decizională în 
cadrul structurilor de stat, unde i se cere o pregătire profesională deosebită. Acumularea cunoştinţelor se 
face treptat în cei şase ani de studii, mai întâi parcurgând stadiul disciplinelor fundamentale, apoi cel al 
disciplinelor preclinice, respectiv cel al disciplinelor clinice. Această pregătire este în mare măsură asigurată 
şi de colectivul catedrei III, cadre didactice cu experienţă în domeniul medical veterinar, care alături de 
ceilalţi colegi din facultatea noastră fundamentează pregătirea viitorului medic veterinar.  

Pentru realizarea acestui deziderat se va acţiona în următoarele direcţii, privind strategia didactică, 
ştiinţifică şi a resurselor umane şi de gestionare a bazei materiale. 

 
 
I. Strategia didactică urmăreşte: 
 
- conştientizarea cadrelor didactice din departament în vederea elaborării de tratate, monografii, 

compendii, cursuri sau caiete de lucrări practice, materiale necesare pregătirii teoretice şi 
practice a studenţilor veterinari; 

- menţinerea stării de emulaţie didactică, specifică ultimilor patru ani, evidenţiată prin standarde 
de performanţă de „foarte bine” şi „excelent” pentru toţi membrii departamentului; 

- impulsionarea tinerelor cadre didactice pentru realizarea unor preparate anatomopatologice 
formolizate, filmarea sau fotografierea unor cazuri clinice şi montarea lor pe CD-uri sau alte 
suporturi magnetice şi prezentarea lor studenţilor; 

- continuarea modernizării laboratoarelor şi clinicilor veterinare şi aducerea lor la un standard 
european; 

- derularea parteneriatelor cu facultăţile europene pentru recunoaşterea reciprocă a diplomelor 
şi realizarea unor schimburi reciproce de studenţi şi cadre didactice; 

- participarea membrilor departamentului în cadrul sesiunilor ştiinţifice anuale, simpozioanelor 
şi/sau congreselor de medicină veterinară cu lucrări ştiinţifice originale, care să ridice prestigiul 
facultăţii noastre; 

- organizarea de conferinţe profesionale, cursuri sau activităţi practice cu participarea unor cadre 
didactice de la alte facultăţi de profil din ţară şi/sau străinătate; 

- utilizarea aparaturii video din dotarea facultăţii sau a disciplinelor în scopul creşterii calităţii 
cursurilor şi pregătirii temeinice a cursanţilor (studenţi, medici veterinari practicieni); 

- găsirea unor modalităţi de finanţare a cursurilor şi materialelor ştiinţifice necesare 
doctoranzilor. 

 



 
II. Strategia ştiinţifică urmăreşte: 
 
-  implicarea tuturor cadrelor didactice din departament în organizarea activităţilor ştiinţifice 

(Sesiunea Ştiinţifică a FMVT, Congrese, Simpozioane) din cadrul facultăţii noastre; 
- elaborarea şi publicarea unui număr rezonabil de articole ISI în reviste euro-atlantice cu factor 

de impact relevant; 
- continuarea implicării membrilor departamentului în programe de cercetare naţionale şi 

internaţionale, în granturi finanţate de la buget sau de organisme europene sau mondiale; 
- sporirea gradului de autofinanţare a disciplinelor din departament prin contractarea de 

programe şi proiecte de cercetare ştiinţifică cu diverşi beneficiari; 
- selectarea mai riguroasă a doctoranzilor, acordarea unei atenţii deosebite a pregătirii lor şi 

finalizarea tezelor de doctorat în perioada prestabilită conform planului de pregătire; 
 
 
III. Strategia resurselor umane şi de gestionare a bazei materiale urmăreşte: 

 
- ocuparea posturilor vacante existente cu specialişti valoroşi, selecţionaţi pe bază de concurs şi 

respectând condiţiile legale în vigoare; 
- continuarea implicării doctoranzilor cu frecvenţă în activitatea didactică a disciplinelor şi 

selecţionarea din rândul acestora a viitoarelor cadre didactice; 
- specializarea doctoranzilor şi a cadrelor didactice tinere în facultăţi şi centre de cercetare din 

străinătate; 
- continuarea demersurilor pe lângă conducerea universităţii pentru achitarea taxelor de 

participare la congresele şi simpozioanele derulate în străinătate, pentru cadrele didactice 
tinere (asistenţi şi şefi lucrări;  

 
 

Realizarea acestor deziderate depinde de fidelitatea şi rapiditatea cu care circulă informaţia de la 
Senat, Consiliu profesional al FMV la Departament şi invers, în vederea informării prompte a tuturor 
membrilor departamentului şi soluţionarea rapidă a problemelor care apar la nivel de facultate, respectiv 
departament. 

Întreaga activitate a Departamentului, a biroului departamentului şi a directorului de departament 
se va desfăşura conform Legii 1/2011 şi a Cartei Universitare, asigurându-se o transparenţă totală şi o 
rezolvare justă a tuturor problemelor apărute la departament. 

 
Timişoara, 
02.09.2019                   
 
                                                              Prof. Dr. Ion Oprescu 
 

 
 

 

 
 

 

 

 

 


