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Informaţii generale  
Domeniu:  Inginerie Mecanică       

Cerinţe:   diplomă de licenţă  

                   (orice profil)        

 

 

Credite:    120 

Limba:     română  

Absolvenţi: 195 

 

Misiunea 
Formarea de specialişti cu înalte competenţe şi abilităţi specifice 

activităţii desfăşurate în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă 

şi al relaţiilor de muncă, specialişti cu căutare tot mai mare pe 

piaţa muncii, bazându-se pe cerinţele actuale în domeniul 

inspecţiei muncii, receptivitatea la schimbările legislative din 

domeniu, alinierea la prevederile normative internaţionale, mai 

ales ale UE. 

 

 Plan de învăţământ (discipline studiate)  

 

 
Majoritatea absolvenţilor masterului „INGINERIA RELAŢIILOR DE MUNCĂ, SĂNĂTATE 
ŞI SECURITATE ÎN MUNCĂ” au găsit locuri de muncă în domeniu, în cadrul unor firme 

din Timişoara şi din zonă, în activităţi de prestări servicii, ca persoana fizică autorizată, ca 

specialişti în sănătate şi securitate în muncă şi relaţii de muncă. 

 

Contact  
Universitatea Politehnica Timişoara, Facultatea de Mecanică, Departamentul M.M.U.T. 
Adresa: Bv. Mihai Viteazu 1, Telefon: 0744 264 650;  0723 246 655,  
Web: www.mec.upt.ro; http://mmut.mec.upt.ro/ 

      

Semestrul 1 
• Bazele economico-

legislative ale SSM  

• Informatica aplicată în 
IRMSSM  

• Fiabilitate şi risc în sisteme 
industriale 

• Proiectarea experimentelor 

Semestrul 2 
• Optimizarea calitatii in  

sistemele industriale  

• Managementul securităţii şi 
sănătăţii în muncă 

• Expertiza tehnică în sisteme 
industriale 

• Medicina muncii, securitatea şi 
sănătatea în medii cu risc 

Semestrul 3 
• Bazele metodologice ale SSM  

• Managementul organizaţiilor 

• Psihologie organizationala, 
comunicare, dialog si 
protectie sociala  

• Optimizare şi evidenţa muncii 

 

Semestrul 4 
• Cercetare stiinţifică 

• Internship  

• Pregătire şi elaborare 
lucrare de disertaţie 

 

• Disertaţie 

De ce „INGINERIA RELAŢIILOR DE MUNCĂ,      
SĂNĂTATE ŞI SECURITATE ÎN MUNCĂ”? 

Programul urmăreşte formarea de specialişti cu abilităţi de:  

• evaluare şi analiză a factorilor de risc în muncă, cu implicaţii asupra 

mediului de afaceri, a metodelor de prevenire a accidentelor, abordare 

sistemică ale specificului sistemului de securitate a muncii; 

• analiză în domeniul calităţii, fiabilităţii şi mentenabilităţii proceselor 

• concepere, analiză şi interpretare pe baze statistice a rezultatelor 

experimentale; 

• comunicare şi dialog inter- şi intra- organizaţii, cercetare şi proiectare a 

diferitelor elemente de protecţie socială; 

• a lucra independent şi în echipă, eficace şi eficient; 

• adaptare continuă la noi situaţii, spirit creativ. 

Perspective 

Programul de studii master „Ingineria relaţiilor de 

muncă, sănătate şi securitate în muncă” se 

adresează absolvenţilor cu studii superioare de 

orice profil care: 
  

• doresc să se specializeze în domeniul sănătate 

şi securitate în muncă şi relaţii de muncă; 

• ocupă / vor ocupa funcţii în departamentele sau 

compartimentele de sănătate şi securitate în 

muncă şi resurse umane în cadrul unor firme 

private sau publice.  

Competenţe specifice 
• Cunoaşterea şi implementarea aspectelor privind sănătatea în 

muncă, psihologia, comunicarea şi dialogul social; 

• Cunoaşterea şi implementarea elementelor de fiabilitate, risc 

şi expertiză tehnică în sisteme industriale; 

• Implementarea unor elemente de statistică şi optimizare în 

sistemele de muncă; 

• Cunoaşterea aspectelor economice şi manageriale specifice. 

Competenţe generale 
• Capabilităţi în domeniul managementului pentru sănătate şi 

securitate în muncă; 

• Elaborarea de proiecte profesionale complexe în domeniul 

sănătate şi securitate în muncă; 

• Aplicarea şi elaborarea de metodologii de lucru în domeniul 

sănătate şi securitate în muncă. 


