
APROB”
Șeful Departamentul Medicină 

Preventivă
dr. șt. mectt, conf. univ.

S. Cebanu

Planul
orelor de curs la disciplina Ecologia umană pentru studenții anului VI a facultății Medicina 
nr. 1, specialitatea Medicină Preventivă în semestrul de toamnă al anului universitar 2021 - 

2022

Șef disciplină de igienă 
dr. hab. șt. med., prof. univ.

Nr. 
ord. Tema Nr. de 

ore

1. Ecologie umană și medicală, noțiuni, bazele teoretice, conexiunile cu 
alte discipline. 2

2.
Ecosistemele naturale, interrelațiile dintre componentele ecosistemului, 
evoluția ecosistemelor. Sănătatea populației ca criteriu al sistemului 
antropoecologic.

2

3. Clasificarea generală a factorilor ecologici. Caracteristica și importanța 
ecoumană a factorilor biotici si abiotici de mediu.

5

2

4. Ecologia nutriției. Politica protecției sănătății în domeniul nutriției și 
alimentelor. 4

5. Urbanizarea și ecologia umană. Particularitățile ecologiei umane în 
condițiile centrelor populate rurale. 2

6. Problemele de adaptare ale organismului uman la factorii ecologici de 
mediu din diverse ecosisteme. 2

7. Calitatea vieții populației și factorii ecologici, evaluarea lor. 2

8. Problemele ecologice globale ale mediului. 4

Total 20

Băhnărel Ion



“APROB”
Șeful Departamentul Medicină 

Preventivă 
dr. st conf. univ. 

" S. Cebanu

Planul
tematic al lucrărilor practice la disciplina Ecologia umană pentru studenții anului VI a 

facultății Medicina nr. 1, specialitatea Medicină Preventivă în semestrul de toamnă al 
anului universitar 2021 - 2022

Șef disciplină de igienă 
dr. hab. șt. med., prof. univ.

Nr. 
ord. Tema Nr. ore

1.
Indicii ecologici de determinare și evaluare a calității ecosistemelor. 
Metodologia elaborării Programelor Naționale și Locale de Acțiuni în 
domeniul ecologiei umane.

5

2. Analiza landșafturilor locale, ecosistemelor naturale terestre și acvatice; 
interrelațiile dintre diverse organisme vii și ecosistemele umane. 5

3. Antropoecosistemele individuale, familiale și populaționale. 5

4. Evaluarea ecologică a factorilor de mediu din ecosistem în relație cu 
calitatea vieții și sănătatea populației. 5

5. Nutriția în ecosistemele umane. Rolul poluării alimentelor pentru 
ecosistemele umane și starea de sănătate a populației. 5

6. Determinarea și examinarea factorilor de risc din ecosistemele ambientale 
și evaluarea ecologică a lor. 5

7. Determinarea, examinarea și estimarea modului de viață și calității vieții 
individului, familiei, populației în raport cu factorii ecosistemici. 5

8. Determinarea gradului de adaptare a unei populații la factorii ecologici. 5

9. Metodologia de monitorizare ecologică. 5

10. Discutarea și evaluarea Programelor elaborate în domeniul ecologiei 
umane. Totalizare. 5

Total 50

Băhnărel Ion


