
Formular TUIASI.POB.04-F2, rev.0   

F I Ş A  D I S C I P L I N E I  -  e x t r a s  
Anul universitar 2017-2018 

 

Denumirea disciplinei1 Noţiuni de medicina muncii Codul disciplinei 4ISI10DS 

Tipul disciplinei2 DS Categoria3 DO Anul de studii 4 Semestrul 7 Nr. credite 4 
 

Facultatea Stiinta si Ingineria Materialelor Numărul orelor alocate disciplinei4

Domeniul de studii Inginerie industrială Total C S L P SI

Programul de studii Ingineria securităţii în industrie 42 28 14 - - - 

 

Discipline anterioare5 
(condiţionări) 

Obligatorii
- 

Recomandate
- 
 

 

Obiectivul 
general6 

Cunoasterea domeniului de activitate al medicinii muncii, a personalului care desfăşoară 
servicii de sănătate ocupaţională şi a legislaţiei în acest domeniu   

Obiective 
specifice7 

Iniţierea în activitatea de medicina muncii 
Cunoaşterea condiţiei de muncă şi a noxelor profesionale, precum şi determinarea 
condiţiilor de muncă 
Iniţierea în patologia indusă de noxele profesionale 
Cunoaşterea legislaţiei privind securitatea şi sănătatea în muncă 

Conţinut8 
(descriptori) 

Abordarea cercetării unui loc de muncă din punctul de vedere al medicinii muncii 
Examinarea medicală specifică a lucrătorilor din fiecare loc de muncă conform legislaţiei 
actuale în vigoare 
Boli profesionale şi boli legate de profesiune 
Măsuri profilactice medicale şi tehnico-organizatorice  

 

Sistemul de evaluare 
Programare 

probe9 
Pondere în nota finală 

(nota minimă)10 

Evaluarea 
pe parcurs 

Teste pe parcurs   0% 
Activitate la seminar/laborator/proiect/practică  30% 
Lucrări de specialitate, teme de casă  20% 

Evaluarea 
finală 

Forma de evaluare finală11 Colocviu  
50% Probe şi condiţii de desfăşurare a acestora:  

TEST GRILĂ 
 

Titular curs CCeerrcceett..  şştt..  pprriinncc..  DDrr  îînn  ŞŞttiiiinnţţee  MMeeddiiccaallee  Liliana-Carmen 
CROITORU 

 

Titular(i) aplicaţii CCeerrcceett..  şştt..  pprriinncc..  DDrr  îînn  ŞŞttiiiinnţţee  MMeeddiiccaallee  Liliana-Carmen 
CROITORU 

 

 
                                                            
1 Numele disciplinei - din planul de învăţământ 
2 DF – fundamentală, DID – în domeniu, DS – de specialitate, DC – complementară (din planul de învăţământ) 
3 DI – impusă, DO –opţională, DL –liber aleasă (facultativă) - din planul de învăţământ 
4 Punctele 3.8, 3.5, 3.6a,b,c, 3.7 din Fişa disciplinei in extenso 
5 Conform punctului 4.1 - Precondiţii de curriculum - din Fisa disciplinei in extenso 
6 Conform punctului 7.1 din Fişa disciplinei in extenso 
7 Conform punctului 7.2 din Fişa disciplinei in extenso 
8 Descriptori din conţinutul disciplinei, descris pe larg la punctul 8 în Fisa disciplinei in extenso 
9 Pentru evaluarea pe parcurs: Săpt.1-Săpt.14, pentru evaluarea finala prin colocviu – Săpt.14, pentru evaluarea finală 
prin examen - Sesiune 
10 Se poate impune o notă minimă pentru unele probe 
11 Examen sau Colocviu 


