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Facultatea Biologie şi Pedologie

Denumirea programului de master: Managementul mediului 120cr

Scurtă descriere a programului

Programul de studii de master „Managementul mediului” se încadrează în domeniul
general de studiu 052 „Ştiinţe ale mediului”, conform Nomenclatorului domeniilor de formare
profesională şi al specialităţilor pentru pregătirea cadrelor în instituţiile de învăţământ superior,
ciclul I licenţă din 2017, nivelul calificării 7 ISCED. Managementul mediului este un program de
studii interdisciplinar, profesional, apărut ca răspuns al comunităţii ştiinţifice internaționale la
criza mediului ambiant al Terrei. Caracteristicile programului sunt în deplină corespundere cu
CNC, durata studiilor la învăţământul cu frecvenţă fiind de 2 ani (120 credite).

Posibilităţile de angajare a absolvenţilor

Programul de master „Managementul mediului” este solicitat pe piaţa muncii, pregătind
specialişti în cercetare (cercetător ştiinţific în instituţiile din domeniul ştiinţelor naturii), în
domeniul mediului ambiant (specialist în întreprinderi de stat şi firme comerciale de profil
ecologic (de mediu) şi de producţie), în domeniul educaţional (profesor de ecologie şi de
geografie în licee şi colegii; cadru didactic în învăţământul universitar de profil), cu condiţia
urmării integrale a modulului psihopedagogic.

Semestrul 1 (Nr. Credite)
1. F.01.O.001 Managementul şi protecţia subsolului /8cr.
2. F.01.O.002 Managementul apelor /7cr.
3. F.01.O.003 Managementul calităţii aerului /7cr.
4. F.01.O.004 Gestionarea și protecţia biodiversităţii /8cr.
Semestrul 2 (Nr. Credite)
1. F.02.O.005 Controlul şi managementul
calităţii solului /7cr.
2. S.02.O.106 Managementul resurselor
naturale/
8cr.
3. Disciplină electorală

Cursuri optionale
1. S.02.A.107 Managementul ariilor protejate /
8cr.
2. S.02.A.108 Starea ecologică şi protecţia
mediului /8cr.

Semestrul 3 (Nr. Credite)
1. S.03.O.117 Politici de mediu /5cr.
2. Practica de specialitate/ 10cr.
3. Disciplină electorală

Cursuri optionale
1. S.03.A.111 Securitatea alimentară /5cr.
2. S.03.A.112 Bioremediere /5cr.
3. S.03.A.113 Audit ecologic integrat /5cr.
4. S.03.A.114 Securitate ecologică /5cr.
5. S.03.A.115 Dreptul mediului /5cr.
S.03.A.116 Legislaţia de mediu /5cr.

Semestrul 4 (Nr. Credite)
1. Teza de master /30cr.


