
 ¾  Programul ,,Reproducerea genofondului silvic”
 ¾  Programul ,,Design de landșaft și spații verzi”

Specialitatea „Silvicultură şi 
grădini publice”

(studii la zi și cu frecvență redusă)
Vei studia:

Specialitatea „Geografie”
(studii la zi și cu frecvență redusă)

Vei studia:

Posibilități de angajare:

Posibilități de angajare:

 ¾ Botanica forestieră
 ¾ Fauna forestieră şi cul-

tura vânatului
 ¾ Dendrologia şi grădini 

publice
 ¾ Împăduriri şi amenajări 

silvice

 ¾ Geografia fizică
 ¾ Geografia umană
 ¾Meteorologia şi clima-

tologia
 ¾ Geografia resurselor 

naturale

 ¾ Inginer silvicultor
 ¾ Pădurar

 ¾ Geograf-specialist în 
domeniul mediului

 ¾ Specialist în întreprin-
deri de stat şi firme comer-
ciale de profil ecologic

 ¾ Silvicultura
 ¾ Istoria pădurilor
 ¾ Protecția pădurilor
 ¾ Proiectarea şi crearea 

spaţiilor verzi
 ¾ Amenajări silvice

 ¾ Geografia populaţiei 
 ¾ Geografia regională
 ¾ Topografia şi cartografia
 ¾ Geografia turismului

 ¾Maistru / designer spaţii 
verzi

 ¾ Inspector silvicultor

 ¾ Profesor de geografie
 ¾ Specialist în întreprinderi 

de stat şi firme comerciale 
cu profil turistic

Facultatea de Biologie și Pedologie

Universitatea de Stat din Moldova

str. M. Kogălniceanu, Nr. 65A, MD-2009, Chişinău
Tel:  +373 22 57 75 21 +373 22 57-75-27 
Fax: +373 22 57 77 22 +373 22 57-77-10

Web-site:  http://www.usm.md/
E-mail: biologie@usm.md

 
Împreună în orice colţ al lumii

 
Alege ce te caracterizează

Sau poți să urmezi studiile la Ciclul II Master.

Specialitatea „Geologie”
(studii la zi)

Vei studia:
 ¾ Cristalografia
 ¾ Geologia generală
 ¾Mineralogia
 ¾ Petrografia
 ¾ Litologia
 ¾ Geochimia şi prospecţiuni geochimice
 ¾ Stratigrafia

Posibilităţi de angajare:
 ¾ Geolog în cadrul Agenţiei de Geologie
 ¾ Geolog în prospecţiuni geologice
 ¾ Geolog-expert în construcţii şi întreprinderi 

miniere
 ¾ Petrograf
 ¾ Paleontolog
 ¾ Litolog
 ¾ Geolog-specialist în prospecţiuni şi exploatări ale 

zăcămintelor minerale utile
 ¾Hidrogeolog

Sau poți să urmezi studiile la Ciclul II Master:

 ¾ Programul ,,Managementul mediului”
 ¾  Programul ,, Geografia turismului”

Sau poți să urmezi studiile la Ciclul II Master.

 ¾  Programul ,, Prospecțiuni geologice”



 
Descoperă tainele naturii

Dacă vrei să devii profesionist în domeniul 
științelor naturale, să ştii totul despre componentele 
naturii și corpul uman, vino la Facultatea de Biolo-
gie și Pedologie.

Procesul de instruire la facultate se realizeză con-
form standardelor internaţionale. În cadrul facultăţii 
activează Centrul de Cercetare „Ştiinţe ale vieţii” cu 
următoarele Laboratoarele Ştiinţifice: Algologie; Se-
curitatea 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 Cri-
uleni şi în Chişinău (Laboratorul de Agrobiologie), 
precum şi în Codri, valea fluviului Nistru. Studenţii 
pot efectua stagii de practică şi peste hotare, în 
România în împrejurimile localităţii Primorskoe din 
regiunea Odesa (Ucraina), pe litoralul Mării Negre 
şi în 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.

Specialitatea „Ecologie”
(studii la zi și cu frecvență redusă)

Vei studia:

Specialitatea „Biologie”
(studii la zi)

Vei studia:

Specialitatea „Ştiinţele solului”
(studii la zi)

Vei studia:

Specialitatea „Biologie moleculară”
(studii la zi)

Vei studia:

Posibilități de angajare:Posibilități de angajare:

Posibilități de angajare:

Posibilități de angajare:

Sau poți să urmezi studiile la Ciclul II Master:
 ¾ Programul ,, Biologia umană și animală”

 ¾  Programul ,, Genetica moleculară”

 ¾  Programul ,, Managementul gospodăriilor piscicole 

și ihtiologia”

 ¾  Programul ,, Științe biologice aplicate”

Sau poți să urmezi studiile la Ciclul II Master.

 ¾ Botanica
 ¾ Zoologia
 ¾ Ecologia generală
 ¾ Auditul ecologic

 ¾ Botanica
 ¾ Zoologia
 ¾ Biochimia
 ¾ Citologia şi histologia

 ¾ Pedologia
 ¾ Agrochimia
 ¾Metode de analize a 

solului
 ¾ Fizica solului

 ¾ Biochimia
 ¾ Biologia moleculară
 ¾ Fiziologia vegetală
 ¾ Fiziologia animală 

 ¾ Ecolog
 ¾ Inspector ecologic
 ¾Manager în protecţia 

mediului

 ¾ Biotehnolog în industria 
alimentară

 ¾ Biolog în centre medi-
cale şi veterinare

 ¾ Profesor de biologie
 ¾ Botanist

 ¾ Pedolog-agrochimist
 ¾ Inginer pedolog
 ¾ Pedolog

 ¾ Specialist în biologia 
moleculară

 ¾ Biolog-genetician
 ¾ Biochimist

 ¾ Gestionarea deşeurilor
 ¾ Protecția mediului
 ¾Managementul mediului
 ¾ Expertiza ecologică

 ¾ Fiziologia vegetală
 ¾ Fiziologia animală
 ¾ Biotehnologia
 ¾ Genetica şi ameliorarea

 ¾ Eroziunea solurilor
 ¾ Bonitarea solurilor
 ¾ Ameliorarea solurilor 
 ¾ Chimia solului

 ¾ Genetica
 ¾Microbiologia
 ¾ Biotehnologia 
 ¾ Sisteme de reglare

 ¾Manager ecolog în cadrul 
întreprinderilor

 ¾ Inginer în protecţia 
mediului

 ¾ Profesor de biologie

 ¾Microbiolog
 ¾ Zoolog
 ¾ Specialist biolog în      

centre științifice

 ¾ Inginer cadastru funciar
 ¾ Inginer agrochimist
 ¾ Agrochimist

 ¾ Biotehnolog în industria 
alimentară

 ¾ Biolog în centre medi-
cale şi veterinare

 ¾ Profesor de biologie

 Împreună putem face
mai mult

 
Viaţa sub microscop

 
 Programul ,, Biodiversitatea și protecția resurselor 
naturale”
 Programul ,, Monioring ecologic”

Sau poți să urmezi studiile la Ciclul II Master.
 Programul ,, Managementul mediului”


