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Denumirea programului de master Tehnologii moderne în industria cosmetică, farmaceutică şi în
protecţia mediului (MP)

Scurtă descriere a programului

Prin aprofundarea competenţelor profesionale de la programele ciclului licenţă, programul de master
Tehnologii moderne în industria cosmetică, farmaceutică şi în protecţia mediului asigură continuitatea
în formarea competenţelor şi pregătirea pentru domeniul de formare profesională 0711 Inginerie
chimică şi procese. Admiterea la program se realizează în baza concursului diplomelor de licenţă.
Programul asigură pregătirea specialiştilor conform prevederilor Procesului de la Bologna cu aplicarea
Sistemului de Credite Academice Transferabile. Cunoştinţele, abilităţile şi competenţele formate şi
dezvoltate de programul de studii ţin de: identificarea şi aplicarea cunoştinţelor interdisciplinare pentru a
organiza produceri sustenabile, a realiza proiectări îmbunătăţite ale producerilor/produselor
farmaceutică, cosmetică şi de protecţie a mediului pentru atingerea performanţelor sub aspect economic,
ecologic şi uman; aplicarea metodelor şi tehnicilor manageriale economic fundamentate în activităţile de
producere şi distribuţie; stabilirea necesităţilor pentru realizarea autodezvoltării profesionale.
Obiectivele programului de master se concentrează pe sporirea funcţionalităţii studiilor superioare prin
pregătirea cadrelor pentru economia naţională a căror calificare corelează cu solicitările angajatorilor,
sunt capabile să îşi realizeze cariera profesională în domenii ca tehnologiile de producere şi de protecţie
a mediului, sunt responsabile pentru a se dezvolta profesional continuu în carieră, întreprind acţiuni care
ar răspunde nevoilor sociale. În vederea integrării absolvenţilor pe piaţa exterm de dinamică a muncii,
conţinuturile programului au fost completate cu cursuri care pun accent pe interdisciplinaritate şi
aspectul inovativ. Concepţia planului de învăţământ a programului s-a realizat cu consultarea angajatorilor
în timpul vizitelor de documentare la organizaţii şi întreprinderi; s-a comunicat cu absolvenţii; au fost
analizate fişele de post ale potenţialilor angajatori; au fost audiate lecţii publice ţinute de specialiştii din
sectorul real; au fost urmate traininguri organizate de angajatori. La parcurgerea integrală a programului
de studii de 90 ECTS şi susţinerea Tezei de Master, absolvenţilor li se conferă calificarea master în
inginerie cu elibererea Diplomei de Master, act ce atestă competenţele obţinute. Diploma de master
oferă posibilitatea absolvenţilor de a continua studiile la Ciclul III - Doctorat sau de a se angaja în
câmpul muncii.

Posibilităţile de angajare a absolvenţilor

Prin Clasificatorul ocupaţiilor (profesiilor, funcţiilor) din RM, absolvenţii programului de studii de masterat
au definită perspectiva pieţei muncii. Ei îşi vor desfăşura activitatea în calitate de ingineri-chimişti la
întreprinderi tehnologice mici şi mijlocii, la uzine de producere, în centre de cercetare, în instituţii publice
şi subdiviziuni ale organizaţiilor de stat.

Semestrul 1 (Nr. Credite)
1. Materii prime industriale fitoecologice / Phyto-
ecological industrial raw materials – 6 crd.

2. Aditivi în produse medicinale, cosmetice şi
alimentare / Medicinal, cosmetic and food
additives – 7 crd.

3. Materiale avansate în industria cosmetică,
farmaceutică şi în protecţia mediului / Advanced
materials in cosmetics, pharmaceuticals and
environmental protection – 9 crd.

Cursuri optionale
Substanţe periculoase pentru sănătate şi mediu /
Hazardous substances for health and environment –
8 crd.
Tehnologii industriale şi formarea substanţelor
cancerigene / Industrial technologies and formation
of carcinogenic substances – 8 crd.

Semestrul 2 (Nr. Credite)
1. Legislaţia în domeniul protecţiei consumatorului

şi a mediului ambiant / Legislation of consumer
protection and the environment – 7 crd.

2. Proiectarea ecologică a producerii / Ecodesign of
production – 8 crd.

Cursuri optionale
Managementul proiectelor / Project management – 7
crd.
Management şi marketing farmaceutic şi cosmetic /
Pharmaceutical and cosmetic management and



3. Auditul ecologic şi tehnologic al întreprinderii /
Ecological and technological audit of the
company – 8 crd.

marketing – 7 crd.

Semestrul 3 (Nr. Credite)
1. Practica de specialitate / Specialty Internship – 10 crd.
2. Teza de master /Master thesis – 20 crd.


