
Facultatea de CHIMIE ȘI TEHNOLOGIE CHIMICĂ

Denumirea programului de master Materiale avansate în chimie și biofarmaceutică (MȘ) 120cr

Scurtă descriere a programului

Programul de master Materiale avansate în chimie și biofarmaceutică se încadrează în cadrul
domeniului general de studii 050 Ştiinţe chimice și este un program de cercetare, care are ca scop major
aprofundarea şi extinderea cunoştinţelor teoretice obţinute în cadrul ciclului I universitar. Planul de
învăţământ preconizat pentru program, totalizat în 120 credite, repartizate pe 2 ani de studii, cuprinde cursuri
fundamentale obligatorii, opţionale şi de specialitate, care permit aprofundarea în domeniul de formare
profesională, efectuarea tezei de master, precum şi pentru alegerea şi realizarea specializării la ciclul III –
studii doctorale. Obiectivele principale ale programului de master Materiale avansate în chimie și
biofarmaceutică prevăd studiul detaliat al metodelor de preparare și caracterizare ale materialelor performante,
precum şi a modificării proprietăţilor chimice, fizico-chimice şi biologice ale acestora; dirijarea procesului de
asamblare în scopul obţinerii materialelor cu proprietăţi fizice, chimice şi biologice superioare celor existente.
Planul de învățământ elaborat cuprinde discipline menite să asigure pregătirea specialiștilor de o performanţă
înaltă în domeniul obținerii și caracterizării materialelor performante, care în acelaşi timp ar avea un nivel
intelectual înalt care să corespundă necesităţilor sectorului economic și social. Procesul de studii este
organizat astfel încât pregătirea teoretică şi practică să fie cât mai eficientă şi legată de cerinţele pieţii muncii.
Prin racordarea planului de studii la cerinţele europene în sfera Chimiei materialelor și biofarmaceuticii se
asigură pregătirea specialiştilor în domeniul 050 Științe chimice cu un sistem de competenţe dezvoltat, similar
celui European.

Posibilităţile de angajare a absolvenţilor

Deţinătorii diplomei de master la specialitatea Materiale avansate în chimie și biofarmaceutică pot
activa în calitate de chimişti, laboranți-chimiști, colaboratori ştiinţifici în instituţii de cercetări din țară și de
peste hotare, experţi în laboratoarele de analiză (criminalistică, biomedicală, farmaceutică etc.) și de
determinare a calităţii produselor (alimentare, alcoolice şi medicamentoase), precum şi în calitate de cadre
didactice în instituţiile de învăţământ superior.

Semestrul 1 (Nr. Credite)
1. Structura electronică şi reactivitatea compuşilor

coordinative / Electronic structure and reactivity
of coordination compounds – 10 crd.

2. Materiale organice heterociclice / Heterocycle
organic materials – 5 crd.

3. Studiul materialelor în soluție / Investigation of
materials in solution – 10 crd.

Cursuri optionale
- Sinteză fină anorganică / Advanced inorganic
synthesis – 5 crd.
Asamblarea dirijată a materialelor organometalice
/ Directed assembly of organometallic materials –
5 crd.

Semestrul 2 (Nr. Credite)
1. Chimie organică avansată / Advanced organic
chemistry – 5 crd.

2. Sinteza și caracterizarea materialelor anorganice /
Synthesis and characterisation of inorganic
materials – 10 crd.

3. Metode de rezonanţă / Resonance methods – 5
crd.

Cursuri optionale
- Sinteza organică fină / Advanced organic
synthesis – 10 crd.
Sinteza dirijată a unor terpenoide cu activitate
biologică / Directed synhtesis of biolofically
active terpenoids – 10 crd.

Semestrul 3 (Nr. Credite)
1. Cataliza cu materiale avansate / Catalysis with
advanced materials – 10 crd.

2. Practica de specialitate/ Internship – 10 crd.

Cursuri optionale
- Metode combinate de analiză / Combined methods
of analysis – 5 crd.



Analiza cromatografică / Chromatographic
analysis – 5 crd.

- Metode electrochimice de cercetare a materialelor
/ Electrochemical methods of investigation of
materials – 5 crd.
Metode analitice modern /Modern analitical
methods – 5 crd.

Semestrul 4 (Nr. Credite)
1. Teza de master/ Master thesis – 30 crd.


