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Nr. Semestrul
Durata 

semestrului, 
săptămâni

Stagiile de 
practică,  
săptămâni

Sesiunea de 
examinare, 
săptămâni

crt. Semester
Semester 

duration, in 
weeks

Training, 
in weeks

Sessions, in 
weeks

1 I 15(12.09-
23.12) - 2(09.01-28.01)

2 II 15(29.01-
20.05) - 4(22.05-12.06)

3 III 10(12.09-
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23.12) 2(9.01-28.01)
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Biotehnologii vegetale şi animale
Plant and Animal Biotechnologies
Mecanismele proceselor vitale /  
Mechanisms of life processes
Metabolism şi biologia proceselor 
patologice
Metabolism and biology of pathological 
processes
Metodologia cercetărilor ştiinţifice
The methodology of scientific research

900 240 660 8 8 4 30

Sisteme funcţionale de reglare şi 
adaptare 

F.02.O.005
Functional systems of regulation and 
adaptation 
Bazele moleculare ale rezistenţei 
organismelor
Molecular basis of organisms resistance 

S.02.A.007  Genomica şi proteomica/      Genomics 
and proteomics

S.02.A.008 Calitatea vieţii şi sanologie

S.02.A.009 Imunologie/ Immunology

S.02.A.010 Bioinformatica / Bioinformatics

10

2 E

Vacanţele

Vacations, in weeks

2 2 E

Calendarul universitar 

150

1 st  Semester

F.01.O.001 300 60 240

3 (24.12-8.01)

Forma de 
evaluare / 
Form of

Evaluation

Numărul de ore pe 
săptămînă / Number of 

Hours per Week
Număr de 
credite / 
Number

of Credits

Anul I

University Calendar 

1 (9.04-16.04)

3 (24.12-8.01)

60 240 2

Cod / Code Modulul / disciplina /  Module / Subject
Total ore / 

Total 
Hours

              Inclusiv /                 
     Inclusively

1 st  year
Semestrul I

10

2

F.01.O.003 150 60 90 2

F.01.O.002 300

2

2 E 5

S.01.O.004 150 60 90 2

E

E 5

Total semstrul I/ Total 1st Semester
Semestrul II/ 2 nd Semester

300 60 240 2

5

E 10

F.02.O.006 300 60 240 2 2

2 E

10

150 60 90 2 2 E

560 90 2

- -4 IV

Teza de master                     
                    

Master thesis         
    (5.06-28.06)

15(30.01-
20.05)

E

E

Evaluare finală

Final evaluation

E

Ciclul II (MASTERAT)
II Cicly (Master)



900 240 660 8 8 4 30

1800 480 1320 16 16 8 60

Biotehnologii medicale

Medical biotechnologies

Mecanisme  integrative de control a  
organismelor vii
Integrative control mechanisms of living 
organisms

S.03.A.013 Biotehnologii agricole şi industriale / 
Agricultural and industrial biotechnologies

S.03.O.014 Biotehnologii în acvacultura /       
Biotechnologies in aquaculture

S.03.O.015 Biosecuritate şi dezvoltare durabilă / 
Biosecurity and sustainable development 

S.03.O.016 Managementul industrial biologic /       
Biological Industrial Management
Practica de specialitate (5 săpt.)
Specialty practice (5 weeks)

900 900 Teza 30

Thesis

900 900 30

1800 160 1640 8 4 4 4 60

3600 640 2960 24 4 20 12 120

Nr. d/o Stagiile de practică / Internships Sem. / 
Sem.

ore / 
Hour

s

1 Practica de specialitate 

Specialty practice 

Număr de credite 
/ Number of Credits

Prerechizit pentru programele de master ale domeniului de formare profesională "Ştiinţe biologice aplicate"
 Prerequisite for Master’s Degree programme in the field of professional formation Appleid  Biological Sciences Inclusiv / 

Inclusively
Numărul de ore pe 
săptămînă / Hours 

300 10

Total Sem. II
Total 2nd Semester

TOTAL ANUL I
TOTAL 1ST YEAR

Anul II
2 ND  YEAR

Semestrul III
3 rd  Semester

S.03.O.011 150 40 110 2 2 E 5

S.03.A.012 150 40 110 2 2 E 5

150 40 110 2 2 E 5

150 40 110 2 2 E 5

300 300 E 10

Total Sem. III
900 160 740 8 4 4 4 30

Total 3 rd  Semester

Total Sem. IV

TOTAL 2 ND  YEAR

Semestrul IV
4 th  Semester

III 5

Teza de master

Master thesis

Total 4 th  Semester

Total Anul II

TOTAL

Stagiile de practică / Internships 

Săptămîni / Weeks Perioada / 
Period
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F.01.O.001 Botanica (Partea I)
Botany (Part I) 180 75 105 2 3 E 6

F.01.O.002 Zoologia nevertebratelor
Zoology of Invertebrates 180 75 105 2 3 E 6

F.01.O.004 Ecologia generală
General Ecology 180 90 90 4 2 E 6

F.02.O.008
Botanica (Partea II)
Botany (Part II) 180 90 90 2 4 E 6

F.02.O.009
Zoologia vertebratelor
Zoology of Vertebrates 180 90 90 2 4 E 6

900 420 480 12 2 14 5E 30

Nr. Modulul / disciplina Total ore Sem. Forma de 
evaluare

crt. Module / Subject Total 
Hours Sem. Form of 

evaluation

1 Psihopedagogia universitară 150 2 E

University psychopedagogy

2 Didactica învăţământului superior 150 3 E

Didactics in higher education

1 2 3 4 5 6 7

F Biotehnologii vegetale şi animale 10 + + + + + + +
F Mecanismele proceselor vitale /  10 + + + + + + +
F Metabolism şi biologia proceselor 

patologice 5 + + + + + + +
S Metodologia cercetărilor ştiinţifice 5 + + + + + + +
F  Sisteme funcţionale de reglare şi 

adaptare 10 + + + + + + +
F Bazele moleculare ale rezistenţei 

organismelor 10 + + + + + + +
S Genomica şi proteomica/ 5 + + + + + + +
S Calitatea vieţii şi sanologie 5 + + + + + + +
S Imunologie 5 + + + + + + +
S Bioinformatica 5 + + + + + + +

Total

Cod / 
CODE

Modulul / disciplina                                                                          
                                            Module / 

Subject

Total 
ore / 
Total 
hours

Forma de 
evaluare / 
Form of 

Evaluation

Număr de 
credite / 
Number 

 of 
Credits

5

 Optional Courses – Psycho-Pedagogical Module

Cod Modulul/Finalităţile de studiu
Credite

Finalităţile de studiu

Discipline la libera alegere – Modulul psiho-pedagogic

Număr de 
credite

Number of 
Credits

5

Corelaţia „unitate de curs/finalităţi de studiu scontate” pentru Ciclul II, Master



S Biotehnologii medicale 5 + + + + + + +
S Mecanisme  integrative de control a  

organismelor vii 5 + + + + + + +
S Biotehnologii agricole şi industriale  5 + + + + + + +
S Biotehnologii în acvacultura       5 + + + + + + +
S Biosecuritate şi dezvoltare durabilă   5 + + + + + + +
S Managementul industrial biologic       5 + + + + + + +
S Practica de specialitate (5 săpt.) 10 + + + + + + +



NOTĂ EXPLICATIVĂ
Programul de master „Ştiinţe Biologice Aplicate” se încadrează în domeniile de formare profesională  „Biologie”, 

codul 0511, şi „Biotehnologii agricole”,  care la rândul lor se încadrează în domeniile generale de studiu „Ştiinţe  biologice” 
– codul 051, şi „Ştiinţe agricole” – codul 081.  

Condiţiile de admitere: diploma de licenţă la unul din aceste domenii generale sau adiacente, diploma de master.
Dezvoltarea ştiinţelor biologice aplicate este un răspuns a comunităţii ştiinţifice la problemele ce ţin de globalizare. 
Actualmente omenirea se confruntă cu diferite probleme, printre care: problema alimentară, problema resurselor energetice, 
problema protecţiei mediului înconjurător, problema resurselor naturale, problema ocrotirii sănătăţii etc. În această situaţie se 
impun acţiuni eficiente în vederea aplicării rezultatelor ştiinţelor biologice la soluţionarea acestor probleme. 

Acest program de formare profesională presupune familiarizarea masteranzilor cu posibilităţile de valorificare a 
ştiinţelor biologice, aplicarea lor în practică şi contribuţia la conservarea biodiversităţii şi asigurarea dezvoltării durabile a 
societăţii.

Programul de formare profesională are un caracter tradiţional şi aplicativ şi se regăseşte în nomenclatorul 
specialităţilor din Republica Moldova şi din alte ţări. 

Specialiştii în domeniile ştiinţelor biologice aplicate, cum ar fi biotehnologiilor agricole, biotehnologiile alimentare, 
biotehnologiile medicale,  bioingineriea şi biosecuritatea sunt necesari atât în domeniul cercetării fundamentale, cât şi a celui 
aplicativ.  Pe piaţa muncii absolvenţii acestui program de master vor fi capabili să rezolve eficient problemele ce ţin de 
dezvoltarea durabilă şi asigurarea securităţii ecologice şi alimentare cu aplicarea biotehnologiilor tradiţionale şi moderne. La 
solicitare, ei pot obţine şi deprinderi pentru a activa în domeniul educaţional, însuşind modulul psiho-pedagogic.

Planul de învăţământ are ca scop să asigure pregătirea specialiştilor capabili să lucreze în instituţiile naţionale şi 
internaţionale, responsabile de rezolvarea problemelor dezvoltării durabile şi asigurării securităţii biologice, în organizaţiile 
agricole cu diversă formă de proprietate, precum şi în organizaţii comerciale, specializate în prestarea serviciilor consultative 
în domeniile ştiinţelor biologice aplicate.

În vederea pregătirii profesionale în domeniul ştiinţelor biologice aplicate, planul de învăţământ cuprinde: module 
menite să formeze competenţe de cultură generală, aplicabile atât domeniului, cât şi vieţii sociale a absolventului; module 
care asigură pregătirea teoretică de bază la specialitate şi formarea competenţelor specifice domeniului; module care 
formează competenţe în domeniul educaţional.

Programul de masterat ştiinţe biologice aplicate este solicitat pe piaţa muncii, pregătind specialişti în cercetare 
(cercetător ştiinţific în instituţiile din domeniile ştiinţelor naturii şi ştiinţelor agricole), în domeniul mediului (specialist în 
întreprinderi de stat şi firme comerciale de profil ecologic şi de producţie), în domeniul agroalimentar (specialist în 
valorificarea biotehnologiilor alimentare şi agricole), în domeniul educaţional (profesor de biologie în licee şi colegii; cadru
didactic în învăţământul universitar de profil), în cazul urmării integrale a modulului psihopedagogic.

Din aceste considerente apare necesitatea stringentă de pregătire a cadrelor profesionale de înaltă calitate cu profunde
cunoştinţe în domeniul biotehnologiilor. La instruirea studenţilor la programul de masterat Ştiinţe biologice aplicate  sunt 
antrenaţi profesorii facultăţii  „Biologie şi Pedologie”,departamentul „Biologie şi Ecologie”. 

Specialiştii departamentului „Biologie şi Ecologie” la nivel naţional colaborează  cu Ministerul Mediului, Ministerul 
Agriculturii şi Industriei Alimentare, Ministerul Educaţiei, Institutul de Genetică şi Fiziologie a Plantelor, Institutul de 
Microbiologie şi Biotehnologie, Institutul de Protecţie a Plantelor şi Agricultură Ecologică, Institutul de Zoologie al AŞM, 
Universităţile din Iaşi, Bucureşti, Galaţi, Moscova, Kiev, Minsk, Instituţii de cercetare din Germania, SUA. 

Specialiştii pregătiţi la departamentul „Biologie şi Ecologie” acumulează cunoştinţe în domeniile biologiei celulare şi 
moleculare, geneticii, microbiologiei, fiziologiei şi biochimiei vegetale şi animale, biotehnologiilor. În cadrul activităţilor 
practice ei însuşesc diferite metode de investigare la nivel molecular-genetic, celular, organismic şi populaţional ce permit 
valorificarea potenţialului ştiinţelor biologice aplicate. 

Programul de specialitate la masterat de profesionalizare dezvoltă  abilităţi noi, prevede consolidarea, aprofundarea 
cunoştinţelor teoretice şi practice în domeniul Ştiinţelor biologice aplicate, bazele cărora au fost obţinute în cadrul ciclului
I,şi anume: particularităţile celulelor şi ţesuturilor vegetale izolate in vitro; aplicarea tehnologiilor in vitro pentru 
multiplicarea clonală a materialului valoros şi obţinerea de metaboliţi din biomasa vegetală; cunoaşterea tehnologiilor de 
izolare, de clonare şi de transfer a genelor; valorificarea ingineriei genice în vederea obţinerii organismelor modificate 
genetic; utilizarea diferitor grupe de microorganisme la soluţionarea problemelor din agricultură, medicină, economie; 
crioconservarea materialului valoros şi transferul de embrioni; fortificarea posibilităţilor agriculturii ecologice; asigurarea 
securităţii alimentare şi a mediului; aplicarea biotehnologiilor pentru conservarea biodiversităţii mediului şi dezvoltării 
durabile; cunoaşterea principiilor, metodelor şi tehnicilor de redresare ecologică a solurilor; asigurarea securităţii biologice în 
cadrul valorificării organismelor modificate genetic; managementul gospodăriilor agricole în cadrul întreprinderilor cu 
diversă formă de proprietate; particularităţile aplicării biotehnologiilor la soluţionarea diverselor probleme ale economiei 
naţionale.

Pentru o realizare mai complexă şi argumentată a procesului de formare şi consolidare a cunoştinţelor în cadrul studiilor 
de masterat programul prevede astfel de discipline fundamentale cum sunt:  Mecanismele proceselor vitale, Biotehnologii 
vegetale şi animale, Genomica şi Proteomica, Bazele moleculare ale rezistenţei organismelor ş.a.

Pentru abordarea mai aprofundată a cunoştinţelor din domeniul Ştiinţelor biologice aplicate planul de învăţământ pentru 
ciclul II de studii include un set de discipline de specialitate ca Biosecuritate şi dezvoltare durabilă; Biotehnologii medicale, 
Biotehnologii agricole şi industriale,  Securitatea biologică; Mecanisme  integrative de control a organismelor vii, 
Imunologie, Metode de cercetare şi analiză ş.a.   
Tezele de master pot  fi realizate în cadru USM, catedrele şi laboratoarele facultăţii  Biologie şi Pedologie, centrului ştiinţific 
„Ştiinţe ale vieţii”,  Instituţiile de profil ale AŞM (Institutul de Genetică şi Fiziologie a Plantelor, Institutul de Microbiologie 
şi Biotehnologie, Institutul de Protecţie a Plantelor şi Agricultură Ecologică, Institutul de Zoologie), Ministerul Mediului,
Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare, instituţiile de profil cu care facultatea are contracte de colaborare.

Absolvenţii studiilor de masterat la programul de master Ştiinţe biologice aplicate  pot să-şi continue activitatea în 
cadrul studiilor de doctorat, atât în cadrul Universităţii de Stat din Moldova, cât şi în instituţiile de cercetare ale Academiei 
de Ştiinţe din Moldova, pot activa în laboratoarele de cercetare din cadrul AŞM şi a instituţiilor afiliate, cât şi în diverse 
structuri şi organizaţii ce ţin de specialitatea respectivă (inspectorate de mediu, agenţii de prestare a serviciilor, gospodării 
agricole etc.), pot activa în calitate de specialist biotehnolog, se pot angaja în calitate de specialişti în cadrul întreprinderilor 
de profil. Absolvenţii studiilor de masterat la programul de master Ştiinţe biologice aplicate  pot contribui la rezolvarea 
problemelor stringente ale economie naţionale, oferind noi oportunităţi şi căi de soluţionarea a acestor probleme,   la 
eficientizarea activităţii întreprinderilor agricole prin utilizarea cunoştinţelor şi biotehnologiilor moderne.
Finalităţi: 1. Explicarea mecanismelor moleculare ale proceselor biologice; 2. Interpretarea teoriilor şi concepţiilor de bază 
ale biologiei şi ale disciplinelor înrudite în vederea realizării lucrărilor proprii şi identificarea problemelor şi direcţiilor
prioritare de cercetare în domeniul biologiei; 3. Planificarea şi realizarea experimentelor în domeniul biologiei, bazate pe 
cercetarea moleculară; 4. Argumentarea necesităţii investigaţiilor complexe în domeniul biologiei aplicate ca un sistem de 



cercetarea moleculară; 4. Argumentarea necesităţii investigaţiilor complexe în domeniul biologiei aplicate ca un sistem de 
ştiinţe preocupate de ameliorarea organismelor şi protecţia naturii;  5. Aplicarea teoriilor studiate asupra unui sistem natural 
sau social; 6. Cercetarea şi monitorizarea sistemelor, proceselor şi fenomenelor biologice cu ajutorul metodelor şi tehnicilor 
de biologie moleculară; 7. Evaluarea riscurilor şi soluţionarea eficientă a situaţiilor problemă, ce ţin de domeniul biologiei.
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