„EVALUATOR DE RISC ŞI AUDITOR ÎN DOMENIUL
SECURITĂŢII ŞI SĂNĂTĂŢII ÎN MUNCĂ”
FIŞA PROGRAMULUI DE STUDII
1.

Instituţia organizatoare

Universitatea ”Lucian Blaga” din Sibiu
Departamentul de Consultanta Perfectionare si Formare Continuă
Facultatea de Inginerie

2.

Denumirea
cursului
Specializarea
Tipul
cursului
Grupul ţintă
căruia i se
adresează
cursul

Program postuniversitar de formare continuă „EVALUATOR DE RISC ŞI
AUDITOR ÎN DOMENIUL SECURITĂŢII ŞI SĂNĂTĂŢII ÎN MUNCĂ”
Interdisciplinar
Program postuniversitar de formare continuă

3.
4.
5.

6.

Obiectivele
cursului

7.

Forma de
învăţământ
Numărul de
credite transferabile
Durata
cursului
(număr ore,
semestre)

8.
9.

10.

11.

Intervalul
calendaristic
de
desfăşurare
al cursurilor
Numărul
locurilor
solicitate

- persoane care au atribuţii în cadrul Inspecţiei Muncii, Inspectoratelor de
Muncă Judeţene;
- persoane care provin din organizaţii cu atribuţii în domeniul securităţii şi
sănătăţii în muncă;
- absolvenţi de învăţământ superior care doresc să se specializeze în acest
domeniu;
- alte categorii de personal.
a. Formarea specialiştilor în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă capabili să
realizeze analiza riscurilor în gestiunea organizaţiei
b. Pregătirea specialiştilor care să organizeze şi să coordoneze programe de
iniţiere şi perfecţionare in ariile securităţii şi sănătăţii în muncă sau care să acorde
asistenţa tehnică instituţiilor interesate.
c. Dezvoltarea abilităţilor de cercetare, a expertizei metodologice a absolvenţilor
în vederea participării la cercetarea ştiinţifică, la creşterea cunoaşterii şti-inţifice
de profil şi a fundamentării teoretice a practicilor de audit în instituţiile şi
organizaţiile româneşti.
Cu frecvenţă
35 + 5 portofoliul de evaluare finală
Număr ore curs: 120
Număr ore seminar 110
Număr ore laborator 10
Total ore: 240
Total săptămâni: 8
1 octombrie –30 august ale anului calendaristic – cursuri cu module a câte 8
săptămâni

maxim100/modul, cu taxă. Numărul modulelor este determinat de nivelul de
atractivitate al programului, dar nu mai mult de 3 module/an
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12.
13.

14.
15.

16.

Limba de
predare
Criterii de
selecţie
pentru
admitere
Modalitate
de finalizare
Actul de
studii
eliberat
cursantului
Titlul
acordat/denu
mirea
calificării/co
mpetenţe
generale şi
profesionale
dezvoltate în
cadrul
calificării

Limba Română
Concursul constã dintr-o probă orală: interviu structurat orientat pe evidentierea
potenţialului intelectual al candidatului.
Criterii de evaluare: analiza performanţelor profesionale ; interese si motivaţii
intelectuale; proiecte personale realizate; experienţă managerială şi profesională
pe diferite paliere organizaţionale .
Prezentarea şi susţinerea lucrării de certificare a competentelor profesionale
Certificat de atestare a competenţelor profesionale
Supliment descriptiv privind situaţia şcolară
EVALUATOR DE RISC ŞI AUDITOR ÎN DOMENIUL SECURITĂŢII ŞI
SĂNĂTĂŢII ÎN MUNCĂ
Competenţe generale
• Dezvoltarea capacităţii de aplicare a normelor de sănătate şi securitate a muncii
• Formarea capacitatii de leadership necesara educatorilor
• Formarea capacităţii de fundamentare a deciziilor în soluţionarea problemelor ivite în
organizaţie
• Formarea competenţelor de dezvoltare a carierei proprii
• Formarea unui sistem de atitudini corespunzătoare deontologiei şi susţinerea
profilului aptitudinal.
Competenţe specifice

o
o
o
o

Identificarea cerinţelor de prevenire a riscurilor profesionale
Dezvoltarea capacităţii de analiză a riscurilor în gestiunea organizaţiei
Formarea competenţelor necesare elaborării planului de prevenire şi protecţie
Urmărirea realizării planului de prevenire şi protecţie
Formarea capacităţii de evaluare prin audit a rezultatelor acţiunilor din planul
de prevenire şi protecţie .

MOTIVAŢIE
Programul postuniversitar de formare continuă ” EVALUATOR DE RISC ŞI AUDITOR ÎN DOMENIUL SECURITĂŢII ŞI SĂNĂTĂŢII ÎN MUNCĂ” propus de şcoala de
studii post-universitare (Departamentul de Consultanta Perfectionare si Formare Continua),
Facultatea de Inginerie îşi trage rădăcinile din programul postuniversitar cu acelaşi nume aprobat de MEN la nivelul anului universitar 2004-2005, ca urmare a cererii formulate de piaţa
educaţională referitoare la formarea de evaluatori pentru riscurile de accidentare şi îmbolnîvire profesională. În acel an MEN a aprobat programul de formare continuă propus de către
Facultatea de Inginerie împreună cu Departamentul de Consultanta Perfectionare si Formare Continua, având ca adresabilitate, persoane cu atribuţii în Inspecţia Muncii, reprezentanţi ai Inspectoratelor de Muncă Judeţene, ai altor organizaţii cu atribuţii în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă. În perioada 2007-2011 s-a derulat programul POS DRU prin care
au fost şcolarizaţi un număr de 250 persoane prin formare continuă postuniversitară, în acest
domeniu.
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Calitatea programului de studii derulat este un rezultat, în primul rând, al interdisciplinarităţii domeniilor, la care se adaugă valoarea profesională excepţională a cadrelor didactice
care susţin activităţile în cadrul programului şi nu în ultimul rând, rigorii cu care s-a realizat
managementul activităţilor în cadrul acestor programe de către Departamentul de Consultanta Perfectionare si Formare Continuă.
Necesitatea abordării unui astfel de program decurge din nevoia angajatorilor de a
rezolva problemele complexe ce le ridică integrarea prevenirii riscurilor în intreprinderi. Această situaţie se datorează faptului că reglementările în materie de securitate şi sănătate în
muncă sunt actualizate în permanenţă, procedurile de prevenire a riscurilor se diversifică pe
categorii de riscuri profesionale, exigenţele în ceea ce priveşte integrarea prevenirii în intreprinderi devin din ce in ce mai numeroase, iar controlul în materie de prevenire este mai sever. Toate aceste aspecte, cu impact considerabil asupra activităţii şi responsabilităţii angajatorului, fac ca piaţa muncii să ceară o pregătire complementară, aceea de evaluator de risc şi
auditor în domeniul securităţii si sănătăţii în muncă. Acesta îndeplineşte, prin competenţele
pe care le are, calitatea de consultant, aduce expertiza şi experienţa sa tehnică şi metodologică
şi sprijină întreprinderea în obţinerea unor mijloace pentru a urmări şi întreţine demersul de
prevenire. Prin întreaga activitate pe care o depune evaluatorul şi auditorul în domeniul securităţii si sănătăţii în muncă, acesta ajută la dinamica socială, la integrarea prevenirii riscurilor
profesionale în viaţa cotidiană a organizaţiei.
Toate acestea sunt argumente în favoarea derulării unui astfel de program de formare
continuă, de natură să asigure interdisciplinaritatea domeniilor de studii, în scopul formării
unor absolvenţi care să corespundă standardelor profesionale cerute de piaţa muncii.
Activitatea derulată până în acest moment, precum şi rezultatele pe care le-am obţinut
cu studenţii masteranzi din promoţiile anterioare sunt o garanţie a succesului acestui program,
cu atât mai mult cu cât pe piaţa are o mare putere de absorbţie a unor specialişti cu
competenţe în acest domeniu.

FIŞA SPECIALIZĂRII
EVALUATOR DE RISC ŞI AUDITOR ÎN
DOMENIUL SECURITĂŢII ŞI SĂNĂTĂŢII ÎN
MUNCĂ

Denumirea specializării
Denumirea domeniului de
studii universitare de licenţă
Durata studiilor/Numărul de
credite
Forma de învăţământ

ZI

Facultatea organizatoare

Departamentul de Consultanta Perfectionare si Formare Continua,

INTERDISCIPLINAR
8 săptămâni / 40 de credite

Facultatea de Inginerie
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Structura generală a specializării
Numărul total al orelor de activitate didactică
Cursuri

Seminarii

120
50%

110

Pregătirea
lucrării de
finalizare

Laboratoare

TOTAL

10
28
240+28
50%
Număr minim de credite pentru absolvirea specializării
La disciplinele obligatorii şi
La examenul de certificare a cunoștinţelor
opţionale
120
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COMPETENŢE GENERALE*

•
•

Competenţe
cheie

•
•
•
•
•
•

Competenţe
generale

Competenţe
specifice

•
•
•
•
•

o
o
o
o
o

Dobândire cunoştinţelor generale şi formarea abilităţilor necesare evaluatorului de risc.
Dezvoltarea unui sistem funcţional de cunoştinţe specifice domeniului securităţii şi
sănătăţii în muncă, în concordanţă cu structura conţinuturilor implicate în
curriculum-ul de formare.
Dezvoltarea capacităţii de prevenire a riscurilor profesionale.
Formarea capacităţii de a utiliza un limbaj de specialitate pentru organizarea
conducerea unităţilor organizatorice pentru prevenirea şi evitarea riscurilor.
Dezvoltarea capacităţii analitice şi de studiu individual în vederea formării continue
în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă.
Dezvoltarea bunelor practici de comunicarea orală şi scrisă în limba engleză.
Extinderea abilităţilor de operare pe PC şi de managementul informaţiei.
Eficientizarea comunicării şi cooperării cu personalul implicat, în diferite contexte,
prin formarea abilităţii de a lucra în echipă.
Dezvoltarea capacităţii de aplicare a normelor de sănătate şi securitate a muncii
Formarea capacitatii de leadership necesara educatorilor
Formarea capacităţii de fundamentare a deciziilor în soluţionarea problemelor ivite
în organizaţie
Formarea competenţelor de dezvoltare a carierei proprii
Formarea unui sistem de atitudini corespunzătoare deontologiei şi susţinerea
profilului aptitudinal.

Identificarea cerinţelor de prevenire a riscurilor profesionale
Dezvoltarea capacităţii de analiză a riscurilor în gestiunea organizaţiei
Formarea competenţelor necesare elaborării planului de prevenire şi protecţie
Urmărirea realizării planului de prevenire şi protecţie
Formarea capacităţii de evaluare prin audit a rezultatelor acţiunilor din planul
de prevenire şi protecţie .

*competenţele specifice sunt precizate în fişele disciplinelor care fac parte din această specializare
Debuşee profesionale
Evaluatori de risc pentru toate domeniile economice şi sociale
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MISIUNE, OBIECTIVE, COMPETENŢE VIZATE PRIN PROGRAMUL DE
FORMARE ŞI DEZVOLTARE PROFESIONALĂ CONTINUĂ

Misiunea şi debuşeele programului de formare şi dezvoltare profesională
continuă
Programul de studiu are ca scop fundamental formarea unei categorii profesionale
foarte importante pentru viaţa organizaţională, prin prisma demersului de prevenire pe care
acesta îl derulează, ajutând la aprecierea riscurilor şi favorizând participarea şi contribuţia
tuturor participanţilor la procesul de muncă.
Programul de studiu se desfăşoară în cadrul Departamentul de Consultanta Perfectionare si Formare Continua si a Faculăţii de Inginerie. Aceaste specializări oferă universităţii noastre oportunităţi de calificare superioară în rândul universităţilor naţionale şi de recunoaştere europeană prin prisma conţinutului şi modernităţii procesului de învăţământ, a dinamismului inovării, a implicării în raporturi strategice de parteneriat cu mediul social naţional
şi internaţional.
Misiunea principala a programului de formare şi dezvoltare profesională continuă –
Evaluator de risc şi auditor în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă - este aceea de a
realiza perfecţionarea şi profesionalizarea personalului care are competenţa de a integra prevenirea riscurilor în gestiunea economică a întreprinderilor mici şi mijlocii, acţionând pe principiul
că prevenirea este o valoare şi nu un cost.
Programul este conceput într-o viziune interdisciplinară, punând în valoare avantajele
teoretice si metodologice ale dezvoltarilor recente din managementul general, managementul
resurselor umane, dar şi pe cele specifice domeniului disciplinelor de prevenire şi protecţie,
precum şi legislaţia specifică din domeniu etc.
Aşa cum este conceput, programul de formare şi dezvoltare profesională continuă
„Evaluator de risc şi auditor în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă” îşi propune să
producă nu numai competenţe cu caracter reactiv, care să permită abordarea cu succes a problemelor existente, ci şi să asigure o formare de tip proactiv, capabila sa anticipeze schimbarile
necesare,
să
iniţieze
şi
să
realizeze
schimbări
inovatoare.
Programul are adresabilitate largă, beneficiarii săi fiind reprezentaţi de diferite categorii de personal:
persoane care au atribuţii în cadrul Inspecţiei Muncii, Inspectoratelor de
Muncă Judeţene;
persoane care provin din organizaţii cu atribuţii în domeniul securităţii şi
sănătăţii în muncă;
absolvenţi de învăţământ superior care doresc să se specializeze în acest
domeniu;
alte categorii de personal.
Obiectivele programului de formare şi dezvoltare profesională continuă
Sunt formulate in relaţie cu nevoile de profesionalizare decelate, cu rolurile şi competenţele specifice care definesc activitatea specialiştilor in domeniul sănătăţii şi securităţii în
muncă, considerând ca ipostaze profesionale: practicienii, cercetatorii şi formatorii.
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Obiective/competenţe generale:
a. Formarea specialiştilor în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă capabili să realizeze analiza riscurilor în gestiunea organizaţiei
b. Pregătirea specialiştilor care să organizeze şi să coordoneze programe de iniţiere şi perfecţionare in ariile securităţii şi sănătăţii în muncă sau care să acorde asistenţa tehnică instituţiilor
interesate.
c. Dezvoltarea abilităţilor de cercetare, a expertizei metodologice a absolvenţilor în vederea
participării la cercetarea ştiinţifică, la creşterea cunoaşterii ştiinţifice de profil şi a fundamentării teoretice a practicilor de audit în instituţiile şi organizaţiile româneşti.
Obiective/competenţe specifice:
1. Identificarea cerinţelor de prevenire a riscurilor profesionale prin participarea la analize organizaţionale
2. Analizarea riscurilor în gestiunea organizaţiei şi identificarea pericolelor şi a situaţiilor de muncă periculoase
3. Elaborarea planului de prevenire şi protecţie şi fundamentarea soluţiilor adoptate
4. Urmărirea realizării planului de prevenire şi protecţie
5. Evaluarea prin audit a rezultatelor acţiunilor din planul de prevenire şi protecţie
Îndeplinirea acestor obiective conturează profilul absolventului care se regăseşte în
fişa specializării acestui program de formare şi dezvoltare profesională continuă. Absolventul
programului ” Evaluator de risc şi auditor în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă”
va dobândi acel cumul de cunoştinţe, abilităţi şi atitudini condensate în valori, care îi vor
conferi o serie de competenţe concretizate într-un avantaj deosebit de important pe piaţa
muncii. Competenţele generale ale absolventului se regăsesc în Fişa specializării, iar
competenţele specifice sunt explicit formulate în fişele disciplinelor
În concluzie, misiunea programului ” Evaluator de risc şi auditor în domeniul
securităţii şi sănătăţii în muncă” este de a pregăti specialişti capabili să facă faţă creşterii
comple-xităţii şi dinamismului procesului organizaţional prezent şi de perspectivă, în condiţii de
eficienţă şi eficacitate economico-socială ridicate, în funcţie de priorităţile de dezvoltare
profesională stabilite la nivel naţional, de natura şi tipul competenţelor proprii, de traseele posibile
în evoluţia carierei.
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