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Inginerul optometrist are cel puțin următoarele competențe: 
➢ asigură menținerea sănătății aparatului vizual prin procedee de examinare a 

ochilor, măsurarea defectelor de vedere, analiza funcționării sistemului 
vizual și evaluarea problemelor vizuale, antrenament vizual, ortoptică; 

➢ prescrie și adaptează ochelari şi lentile de contact; 
➢ efectuează antrenamentul vizual la copii; 
➢ prescrie  mijloace de corecție sau de ameliorare a vederii slabe, realizează 

tratamentul prin antrenament vizual ; 
➢ proiectează, realizează, asigură punerea în funcțiune și întreține 

echipamente și instrumente destinate corecției problemelor de vedere, 
analizei funcției vizuale sau specifice domeniului optometric și optic 

➢ poate fi antreprenor 
 

Un optometrist este un 
specialist pregătit să 
examineze defecte ale 
vederii și să le corecteze 
prin dispozitive optice, 
cum sunt ochelarii și 
lentilele de contact. 
Specializarea de 
Optometrie din 
Facultatea de Inginerie 
Mecanică și 
Mecatronică face parte 
din Asociația Europeană 
a Școlilor și Colegiilor de 
Optometrie, care 
asigură, printre altele, 

unificarea pregătirii inginerului optometrist european. 

 
Pregătirea inginerului optometrist este asigurată prin:  

♦ cursuri de antreprenoriat: managementul resurselor umane, managementul 
producției, proprietate industrială și intelectuală, management financiar, 
dreptul muncii, contabilitate. 

♦ cursuri de bază în optometrie : anatomie, patologie oculară, farmacologie, 
bazele contactologiei, metode de testare în optometrie, optometrie 
pediatrică, tehnologii de execuție și adaptare a ochelarilor, optometrie 
practică, lentile de contact, vedere subnormală, biofizica, sisteme de 
investigații noninvazive și ergonomia aparatelor medicale.  



♦ cursuri de bază specifice opticii: optică geometrică, optică fizică, 
optoelectronică, sisteme optomecatronice, proiectarea și mentenanța 
echipamentelor optometrice și aparate oftalmologice. 

♦ cursuri de multidisciplinare specifice ingineriei: elemente constructive de 
mecanică fină, mecatronică, sisteme de măsurare și instrumentație, utilizarea 
materialelor si tehnologii de fabricație.  

♦ cursuri de IT: baze de date și prelucrări statistice, informatica medicală, 
programarea calculatoarelor și limbaje de programare, inteligența artificială în 
optometrie. 

♦ cursuri comune de pregătire generală în domeniul ingineriei : matematică, 
fizică, chimie, desen tehnic, mecanică, rezistența materialelor.  
 

 
 
Pregătirea de specialitate asigură cunoștințe și competențe privind: 

• Identificarea aspectelor fizice ale proceselor vizuale și pentru stabilirea mijloacelor 
de ameliorare a performanțelor acestora; 

• Examinarea mediilor oculare și a anexelor globului ocular, în vederea stabilirii 
stării de sănătate; 

• Cunoașterea spectrului farmacologic care are influență asupra proceselor vizuale; 
• Alegerea pacientului pentru corecția cu lentile de contact, adaptarea acestora și 

evaluarea periodică a pacientului; 
• Tehnologii pentru fabricarea lentilelor și a ramelor de ochelari, pentru montajul și 

adaptarea ochelarilor adecvați diverselor corecții oculare; 
• Evaluarea, măsurarea și corecția dezechilibrelor binoculare; 
• Identificarea și evaluarea persoanelor cu vedere slabă, precum și tratamentul prin 

antrenament al slab-văzătorului, constând în exerciții optice oculare; 
prescrierea  mijloacelor de corecție sau de ameliorare a vederii slabe; 

• Proiectarea și verificarea componentelor optice; 
• Proiectarea, exploatarea și întreținerea aparaturii optico-mecanice specifice 

domeniului. 


