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Statutul disciplinei 

Disciplină de domeniu (obligatorie) 

 

Titular disciplină 

Conf. dr. Mihaela-Claudia SPATARU 

 

Obiectivele disciplinei (curs și aplicații) 

 

În cadrul cursului se urmăreşte însuşirea de către studenţi a cunoştinţelor privind 

particularitățile morfologice ale aparatelor si sistemelor organismului animalelor vertebrate. 

Cunoașterea acestor particularități facilitează înțelegerea filogenezei speciilor și a modului de 

funcționare a fiecărui aparat și sistem în parte, în contextul funcționării întregului organism. De 

asemenea, Anatomia comparată studiază diferențele de conformație, structură și funcționare ale 

structurilor organismului animal în cadrul speciilor, în special la păsări și mamifere. 

La lucrările practice se urmăreşte familiarizarea studenţilor cu tehnica de disecție în cadrul 

laboratorului de Anatomie şi cunoaşterea aspectelor generale de identificare a structurilor 

anatomice la mamifere și păsări. 

 

Conținutul disciplinei (programa analitică) 

 

Curs (Capitole/subcapitole) 

Introducere.  Sistemul de susținere și mișcare la vertebrate. Particularități ale oaselor scheletului 

axial și appendicular la vertebrate. 

Articulațiile. Tipuri de articulații. Sistemul muscular. Particularități ale musculaturii capului, 

gâtului, trunchiului și a membrelor. 

Sistemul digestiv la vertebrate 

Sistemul respirator la vertebrate 

Sistemul urinar la vertebrate 

Sistemul reproducător la vertebrate 

Sistemul circulator. Cordul. Sistemul arterial, venos și limfatic la vertebrate. 

Sistemul Nervos Central și Periferic la vertebrate. Glandele endocrine. 

 

Lucrări practice 

Prezentarea laboratorului de anatomie; reguli de protecţia muncii în laborator 

Sistemul osos la păsările și mamiferele domestice 

Sistemul articular. Tipuri de articulații. 

Sistemul muscular la mamifere 

Sistemul digestiv la mamifere și păsări 

Sistemul respirator la mamifere și păsări 

Sistemul urinar la mamifere și păsări. Sistemul genital masculin și feminin la mamifere și păsări. 

Sistemul Circulator la mamifere. Cordul. Arterele capului, trunchiului și a membrelor. 

Principalele vene ale organismului animal. Limfonodurile corpului animal 

Sistemul nervos central la mamifere. Glandele endocrine. 

Sistemul nervos periferic la mamifere.  
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Evaluare finală 

 

Forme de evaluare Modalităţi de evaluare 
Procent din nota 

finală 

Examen Evaluare SCRISĂ 60% 

Aprecierea activităţii în 

timpul semestrului 

Evaluare orală în timpul semestrului, 

teste de verificare, colocviu de laborator. 
40% 

 

 

Persoana de contact 

Conf. dr. Mihaela-Claudia SPATARU 

Facultatea de Medicină Veterinară - USV Iași 
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telefon: 0040 232 407577, fax: 0232 219.113 
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Modalități de evaluare Procent din nota finală 
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