
FISA DISCIPLINEI

Universitatea “POLITEHNICA” din Timisoara
Facultatea Chimie Industrială şi Ingineria Mediului
Domeniul Inginerie Chimică
Specializarea Produse de Sinteză Organică Fină, Semisinteză 

şi Naturale

I.
Denumire disciplina Toxicologie şi Legislaţie Categoria: DCA*

* Disciplina de cunoastere avansata
II.

Structura disciplina (Nr. ore saptamanal)
Semestrul Curs Seminar Laborator Proiect
III 2 1 0,5

III.
Statutul disciplinei Obligatorie Optionala Facultativa
(se marcheaza cu x) x

IV.
Titular disciplina

Curs Seminar Laborator Proiect
Nume prenume Pădure Mirabela Pădure Mirabela Hadaruga Daniel
Institutia Univ. Politehnica Univ. Politehnica Univ. Politehnica
Catedra/Departament CAICON CAICON CAICON
Titlul stiintific Dr.ing. Dr.ing. Dr.ing.
Gradul didactic Şef lucrări Şef lucrări Şef lucrări
Incadrarea (norma de 
baza / asociat)

Norma de bază Norma de bază Norma de bază

Varsta 40 40 39

V.
Obiectivele disciplinei (curs si aplicatii) 
(competente, abilitati definite in corelare cu obiectivele si misiunea specializarii, maxim 5 
randuri)
Disciplina  urmăreşte  asimilarea  de  cunoştiinţe  de  specialitate  de  toxicologie  generală  şi  toxicologie 
specială  necesare  absolvenţilor  masterului.  Conţinutul  disciplinei  contribuie  în  proporţie  de  40%  la 
dobândirea  de  cunoştinţe  noi  şi  avansate  în  domeniul  specializării,  40% la  dezvoltarea  capacităţii  de 
analiză şi sinteză a noilor cunoştinţe, creşterea capacităţii de identificare a unor direcţii noi de dezvoltare a 
domeniului şi a posibilităţilor proprii  de evoluţie profesională, 10% la însuşirea şi aplicarea creativă a 
principiilor şi tehnicilor de cercetare şi proiectare specifice şi 10% la dezvoltarea capacităţilor de lucru 
individual şi in echipă în  domeniul cercetării şi proiectării. Ponderea sa în formarea studenţilor este de 
7,14%.

VI.
Rezultatele invatarii
Disciplina  urmăreşte  asimilarea  de  cunoştiinţe  de  specialitate  de  toxicologie  generală  şi  toxicologie 
specială  necesare  absolvenţilor  masterului  de  Produse  de  Sinteză  Organică  Fină,  Semisinteză  şi 
Naturale. Cursul este structurat pe două părţi mari - în prima parte sunt prezentate noţiunile de toxicologie 
generală,  iar  în  a doua parte  este studiată  toxicologia celor  mai  importante  clase  de compuşi  cu care 
absolvenţii  specialităţii  se  întâlnesc  în  domeniu.  În  cadrul  orelor  de  seminar  sunt  aprofundate  noţiuni 

241



generale referitoare la toxice, căi de pătrundere în organism, mecanisme de acţiune generale şi specifice, 
biotransformare, aplicate pe clase de compuşi. Din punct de vedere practic, studenţii sunt familiarizaţi cu 
tehnici utilizate în analiza toxicologică.

VII. 
Forma de activitate Metode didactice folosite
Curs Comunicare scrisă, orală
Seminar Metode de explorare şi descoperire dirijată, nedirijată; demonstraţii, 

studio de caz
Laborator Metode de explorare şi descoperire (observare sistematică şi 

independentă, efectuarea de experimente, studiu de caz)
Proiect

VIII.
Forma de activitate Evaluare

(scris, scris si oral, oral, test, aplicatie 
practica, altele)

Procent din nota finala

Examen oral 67%
Colocviu
Seminar
Laborator test 33%
Proiect

Data 08.12.2008 Titular de disciplina,
           Şef lucrări, dr.ing. Mirabela Pădure
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