Care dintre specializări
consideri că ţi se potriveşte
cel mai bine?

STUDII

LICENŢĂ
SPECIALIZĂRI
» Biologie
» Biochimie
» Ecologie şi protecţia mediului

Dacă îţi plac plantele, animalele,
dacă te interesează să ştii
cum se menţine viaţa şi s-o
observi în profunzimea ei,
dacă vrei să protejezi mediul...
vino la

BIOLOGIE
admitere.unibuc.ro
bio.unibuc.ro

Număr de locuri (propuneri):
Biologie – 85 locuri buget + 35 locuri taxă
Biochimie – 50 locuri buget + 30 locuri taxă
Ecologie – 30 locuri buget + 30 locuri taxă

Splaiul Independenţei nr. 91–95,
sector 5, Bucureşti
tel.: (+40)21 318 15 66
fax: (+40)21 318 15 66

Facultatea de
		 Biologie
Admitere 2020

website: bio.unibuc.ro

MINI GHID PENTRU PROGRAMELE DE LICENŢĂ

BIOLOGIE

BIOCHIMIE
CE VEI STUDIA?
» Procesele, mecanismele care susţin viaţa;
» Ce se întâmplă în interiorul celulei;
» Structura, funcţiile şi interacţiile acromoleculelor
biologice (proteine, acizi nucleici, lipide, carbohidraţi);
» Noi căi de diagnosticare a maladiilor;
» Modificările genetice care duc la apariţia bolilor;
» Efectele toxice ale poluanţilor.

VEI PUTEA LUCRA ÎN DOMENII PRECUM:
CE O SĂ ÎNVEŢI?
» Morfologia, anatomia şi fiziologia plantelor şi animalelor;
» Taxonomie sau ştiinţa identificării şi clasificării sistemelor
biologice;
» Cum se prezintă viaţa în lumea microorganismelor şi
virusurilor;
» De ce unele bacterii şi virusuri provoacă îmbolnăviri;
» Modificările genetice care duc la apariţia bolilor.

VEI PUTEA LUCRA ÎN DOMENII PRECUM:
» Învăţământ universitar şi preuniversitar;
» Laboratoare industriale (industrie de biosinteză,
farmaceutică, cosmetică, alimentară);
» Laboratoare clinice publice şi private, laboratoare de
medicină legală, medicină preventivă;
» Institute de cercetare: biologie, biotehnologie, diagnostic
molecular, sănătate animală şi umană, securitate
alimentară;
» Muzee;
» Grădini zoologice şi botanice;
» Laboratoare de control şi testare a calităţii produselor
agroalimentare;
» Firme de aparatură şi reactivi de laborator.

» Învăţământul universitar şi preuniversitar;
» Institute de cercetare: biologie, biochimie,
biotehnologie, diagnostic molecular, sănătate animală
şi umană, securitate alimentară;
» Laboratoare clinice, de criminalistică, poliţie sanitară,
medicină preventivă;
» Laboratoare de controlul calităţii şi securitate
alimentară din unităţi industriale de profil;
» Industria farmaceutică şi de produse cosmetice;
» Firme de aparatură şi reactivi de laborator.

ECOLOGIE ŞI
PROTECŢIA MEDIULUI
ÎN 3 ANI VEI ÎNVĂŢA:
» Cum sunt structurate şi funcţionează sistemele care
susţin viaţa;
» Efectele ecotoxicologice ale poluanţilor;
» Care sunt erorile ce au generat criza ecologică;
» Să gestionezi relaţia dintre populaţia umană şi sistemele
naturale;
» Să dezvolţi planuri de conservare a biodiversităţii;
» Cum ne putem dezvolta durabil.

VEI PUTEA LUCRA ÎN DOMENII PRECUM:
» Învăţământul universitar şi preuniversitar;
» Institute de cercetare: biologie, ecologie;
» Managementul resurselor şi ecodiversităţii, reţelelor de
arii protejate, reconstrucţia ecologică, controlul poluării;
» Agenţii de Protecţia mediului, direcţii silvice, direcţii de
gospodărire a apelor, oficii de cadastru;
» Dezvoltarea rurală şi urbană, planificarea teritoriului;
» Consultanţă de mediu, studii de impact, consultanţă
întreprinderi private;
» Administraţia centrală (ministere), administraţii locale
(primării, consilii);
» Accesarea fondurilor UE destinate proiectelor de mediu.

