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OFERTA EDUCATIONALĂ
Specialități:
Licența:
•
•
•
•
•
•
•

Biologia
Biologie moleculară
Ecologia
Geografia
Științele solului
Geologia
Silvicultură și grădini publice

Master:
•
•
•
•

Științe biologice aplicate
Managementul mediului
Design de landșaft și spații verzi
Reproducerea genofondului silvic
Domenii profesionale:

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Instituțiile de cercetare din domeniu
Intreprinderile de stat și private de profil
Centrele de analize bio-medicală
Inspectoratele ecologice și de mediu
Instituțiile educaționale preuniversitare și
universitare (Biologia, Geografia, etc.)
Instituții de cercetare în domeniile stiințelor
naturii, agricole și de mediu
Centre de analize in domeniile bio-medical și
agroalimentar
Intreprinderile silvice și a spațiilor verzi
Întreprinderi private și firme specializate în design
de landșaft

Facultatea de Biologie și Pedologie
Dacă vrei să devii profesionist în domeniul științelor naturale, să ştii totul despre componentele
naturii și corpul uman, vino la Facultatea de Biologie
și Pedologie.
Procesul de instruire la facultate se realizeză conform standardelor internaţionale. În cadrul facultăţii
activează Centrul de Cercetare „Ştiinţe ale vieţii”
cu următoarele Laboratoarele Ştiinţifice: Algologie;
Securitatea biologică; Ficobiotehnologie; Biochimia
plantelor; Ecofiziologia umană şi animală; Procese
pedogenetice; Argonaut, unde studenţii ghidaţi de
profesori au posibilitatea de a efectua cercetări.
La toate specialităţile facultăţii un rol important
în procesul de studii revine aplicaţiilor practice pe
teren. Acestea sunt efectuate în cele mai relevante
şi pitoreşti regiuni din ţară. Facultatea dispune de 4
staţiuni pentru practici: în cadrul complexului „Orheiul Vechi”, la Bădragii-Vechi (r. Edineţ), la Criuleni
şi în Chişinău (Laboratorul de Agrobiologie), precum şi în Codri, valea fluviului Nistru. Studenţii pot
efectua stagii de practică şi peste hotare, în Crimeea
(Ucraina), în împrejurimile localităţii Primorskoe
din regiunea Odesa (Ucraina), pe litoralul Mării Negre şi în apropiere de delta Dunării etc.
O adevărată perlă a facultăţii este Muzeul Ştiinţelor
Naturii, cu secţiile de Geologie, Pedologie, Botanică
şi Zoologie, care dispune de o colecție impresionantă
de exponate din întreaga lume.

