UNIVERSITATEA SPIRU HARET BUCUREŞTI
FACULTATEA DE MEDICINĂ VETERINARĂ
DEPARTAMENTUL DE MEDICINA VETERINARA

PROGRAME DE STUDII POSTUNIVERSITARE

ANALIZA DE RISC-MATRICE
METODOLOGICĂ PENTRU DOMENIUL MEDICAL
VETERINAR
1.1. Grupul ţintă căruia i se adresează programul: medici veterinari (practicieni, de industrie
alimentară, de poliţie veterinară, de laborator, farmacist, tehnolog, nutriţionist, manager de fermă,
expert guvernamental, cadru didactic, cercetător); specialişti din industria alimentară (ingineri,
subingineri, consilieri, experţi, inspectori, referenţi de specialitate).
1.2. Obiectivele programului de studii postuniversitare: Cursul îşi propune să furnizeze
cunoştinţe şi competenţe candidaţilor în ceea ce priveşte: principiile, conceptele şi metodele de
analiză a riscurilor, evaluare şi gestionarea riscului în domeniul medical. Programul se adresează şi
angajaţilor care lucrează în structurile ce au competenț e specifice privind identificarea,
caracterizarea, evaluarea și estimarea factorilor de risc specifici domeniului sanitar veterinar și pentru
siguranț a alimentelor (rețeaua de laboratoare sanitare veterinare și pentru siguranț a alimentelor) şi
care nu au primit instruirea didactică necesară.
Analiza de risc este un concept relativ nou introdus, iniț ial, de Starr, în 1962, prin lucrarea
referitoare la managementul factorilor de risc în aeronautică. De atunci, conceptul a fost extins
aproape la toate domeniile tehnice, economice, sociale, politice și bineînțeles și în medicină.
Programul se adresează şi angajaţilor care lucrează în structurile ce au competențe specifice privind
identificarea, caracterizarea, evaluarea și estimarea factorilor de risc specifici domeniului sanitar

veterinar și pentru siguranța alimentelor (rețeaua de laboratoare sanitare veterinare și pentru siguranț
a alimentelor) şi care nu au primit instruirea didactică necesară.
1.3. Forma de învăţământ: studii postuniversitare cu frecvenţă
1.4. Numărul de credite transferabile: 20 ECTS
1.5. Durata programului: 8 luni (180 de ore)
1.6. Intervalul calendaristic de desfăşurare al programului: octombrie 2017 - mai 2018.
Cursurile se desfăşoară astfel: vineri (16,00-20,00), sâmbătă (9,00-15,00) şi duminică (9,00-13,00),
1-2 ori/lună în prima şi a 3-a săptămână.
1.7. Limba de predare: româna
1.8. Modalitate de evaluare a cursanţilor: nota finală se compune din: % notă la examen scris, %
nota aferentă lucrărilor practice (după caz) şi % nota aferentă proiectului (după caz), conform
Fişelor de disciplină.
1.9. Numărul de sesiuni şi perioadele de timp: 1 sesiune de examinare, luna mai 2017; evaluare
pe parcurs pentru proiecte şi activităţile practice.
1.10.

Taxa de şcolarizare: 1400 lei
ACTUL DE STUDII ELIBERAT CURSANTULUI LA ABSOLVIRE

Certificat de atestare a competenţelor profesionale avizat de Ministerul Educaţiei Naționale
Cercetării Științifice.
Certificatul este însoţit de Suplimentul descriptiv privind competenţele profesionale
dobândite, situaţia şcolară, durata în ore a programului, numărul de credite.

