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Sănătate Publică 

Denumirea disciplinei Istoria sănătății publice 

Tipul  Opțional 

Anul de studii II 

Componenta Umanitară 

Titularul de curs Cazacu-Stratu Angela 

Locația str. Nicolae Testemițanu 26/2, et. 3 

Condiționări și exigențe 

prealabile de: 

Pentru a studia în profunzime Istoria sănătății publice în 

perspectiva activității în domeniul Sănătății publice și a rezolvării 

diverselor probleme la capitolul respectiv studentul trebuie mai 

întâi să aibă anumite cunoștințe și să posede deja unele dexterități 

practice. 

Condiție prealabilă pentru predarea disciplinei servește 

studierea de către studenți în primii ani de studii a disciplinelor de 

specialitate. 

Competențe: digitale elementare (utilizarea internetului, 

procesarea documentelor, utilizarea redactorilor de text, tabele 

electronice și aplicațiilor pentru prezentări), abilităților de 

comunicare și lucru în echipă. 

Misiunea disciplinei Scopul acestei discipline este de a arăta importanța istoriei și a 

personalităților notorii din domeniul asupra politicilor și 

evenimentelor actuale din societate. 

Tematica prezentată Istoria sănătății publice. Realizări academice în sănătatea publică. 

Personalități notorii în sănătatea publică din lume și Republica 

Moldova. Legislația internațională și națională în sănătate publică. 

Istoricul igienei mâinilor în lumina practicilor actuale. 

Finalități de studiu − să descrie dezvoltarea disciplinei Istoria sănătății publice; 

− să recunoască ce este distinctiv în ceea ce privește 

cunoașterea și cercetarea istorică; 

− să înțeleagă natura surselor și abordărilor primare 

analizate; 

− să înțeleagă natura surselor secundare și să explice de ce 

interpretarea istorică este întotdeauna provizorie. 

Manopere practice 

achiziționate 

• să analizeze importanța personalităților notorii în 

dezvoltarea sănătății publice; 

• să analizeze documentele originale pentru a putea evalua 

semnificația istoriei  sănătății publice; 

• să prezinte informații despre diverse personalități notorii și 

importanța acestora; 

• să analizeze și evalueze diverse dimensiuni istorice ale 

problemelor de sănătate publică, 

• să aprecieze importanța istoriei Sănătății publice; 

• să abordeze creativ problemele Sănătăți publice în 

contextul integrării disciplinei studiate cu alte discipline 

din domeniu; 

• să fie apt să utilizeze principiile profesional-deontologice 
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generale și speciale în activitatea practică;  

• să posede abilități de a prezenta o informație despre diferite 

persoane notorii sau epoci de dezvoltare a sănătății publice; 

• să fie apt de a asimila noile realizări în domeniul 

Promovării sănătății. 

Forma de evaluare Examen 

 


