Departamentul de Formare
Profesională Continuă

Denumire curs postuniversitar de formare și dezvoltare profesională continuă:
EVALUATOR DE RISCURI ŞI AUDITOR ÎN DOMENIUL SECURITĂŢII ŞI SĂNĂTĂŢII
ÎN MUNCĂ

Domeniul: Inginerie și management
Informații generale
Cerințe: diplomă de licență
Durată: 252 ore (8 săptămâni), 60 ECTS
Forma de învățământ: cu frecvență, on-line
Titlul profesional acordat: Evaluator de riscuri și auditor în domeniul securității și sănătății
în muncă
Descrierea domeniului
Cursul se adresează absolvenţilor de învăţământ superior cu diplomă de licenţă, dornici să
dobândească cunoştinţe suplimentare în ceea ce priveşte conformitatea locurilor de muncă
cu prevederile Legii securităţii și sănătăţii în muncă şi să-şi însuşească instrumente specifice
necesare implementării managementului securităţii şi sănătăţii în muncă în organizații,
precum și metodele de evaluare a riscurilor la locurile de muncă, care vizează ocupaţia de:
Evaluator de riscuri și auditor în domeniul securității și sănătății în muncă.
Misiunea
• De a forma specialişti cu studii superioare în managementul securității și sănătății în
muncă la nivelul instituțiilor și companiilor din domeniile cele mai solicitate pe piața
muncii;
• De a satisface cerințele angajatorilor privind asigurarea de resurse umane înalt
calificate în domeniul sănătății și securității în muncă.
Obiective
Obiectivul central al cursului este acela de a oferi un program de studii de formare şi
dezvoltare profesională continuă în conformitate cu standardul ocupaţional „Evaluator de
risc şi auditor în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă" cod COR 226307.
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Departamentul de Formare
Profesională Continuă

Competențe și cunoștințe dobândite
Competenţe cheie
• Comunicare în limba oficială; Unitatea 2: Comunicare în limbi străine;
• Competenţe de bază în matematică, ştiinţă şi tehnologie;
• Competenţe informatice;
• Competenţa de a învăţa;
• Competenţe sociale şi civice;
• Competenţe antreprenoriale;
• Competenţa de exprimare culturală.
Competenţe generale
• Dezvoltarea propriei cariere
• Realizarea managementului informaţiilor
• Asigurarea siguranţei locului de muncă şi a mediului de lucru
Competenţe specifice
• Identificarea cerinţelor de prevenire a riscurilor profesionale
• Analizarea riscurilor în gestiunea organizaţiei
• Elaborarea planului de prevenire şi protecţie
• Urmărirea realizării planului de prevenire şi protecţie
• Evaluarea prin audit a rezultatelor acţiunilor din planul de prevenire şi protecţie
Discipline studiate:
• Măsurarea noxelor in mediul profesional
• Medicina muncii
• Sisteme de management de securitate şi sănătate în muncă
• Auditul securităţii şi sănătăţii în muncă
• Managementul securităţii şi sănătăţii în muncă
• Măsuri de prevenire şi protecţie
• Evaluarea riscurilor de accidente şi îmbolnăviri profesionale
• Elemente de statistică în analiza riscurilor profesionale
• Elaborare lucrare de absolvire
Standarde ocupaționale:
• Evaluator de risc şi auditor în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă - cod COR
226307.
Acte necesare la înscriere
• fișa de înscriere;
• diploma de licență în original sau copie certificată pentru conformitate;
• copie CI;
• copie după certificatul de naștere;
• copie după certificatul de căsătorie (dacă este cazul);
• copie după dovada plății taxei de înscriere.
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