Programele de studiu sunt modulare şi aveţi posibilitatea
de a opta pentru studii de trei sau patru ani. Studiile pot fi
continuate prin programe de master şi de studii doctorale.
Fiecare an de studiu are un număr de 14 cursuri grupate în
două semestre/an.

LICENŢĂ

SPECIALIZĂRILE SUNT:

INGINERIE GEOLOGICĂ cu specializările:
Inginerie Geologică (4 ani) – pentru care sunt alocate 44 de
locuri fără taxă, de la bugetul de stat + 76 locuri cu taxă;
Geofizică (4 ani) – pentru care sunt alocate 21 de locuri
fără taxă, de la bugetul de stat + 39 locuri cu taxă;
GEOLOGIE cu specializarea Geologie (3 ani) pentru care sunt
alocate 21 de locuri fără taxă, de la bugetul de stat + 39 locuri
cu taxă.

MASTER
pentru care sunt alocate 60 de locuri fără taxă, de la
bugetul de stat şi 190 locuri cu taxă
» Evaluarea Bazinelor de Sedimentare şi a Resurselor Minerale
(EBSRM) (cursuri de zi / 2 ani),
» Inginerie Geologică şi Geotehnică Ambientală (IGGA) (cursuri
de zi / 2 ani),
» Geofizică (GFR) (cursuri de zi în limba română / 2 ani),
» Applied Geophysics (GFE) (cursuri de zi în limba engleză / 2 ani),
» Geo-Biologie Aplicată pentru Conservarea Patrimoniului
Natural şi Cultural (GBA) (cursuri de zi / 2 ani).

BUN VENIT ÎN FACULTATEA DE
GEOLOGIE ŞI GEOFIZICĂ!
Dacă te caracterizează creativitatea, dinamismul, inventivitatea,
dacă îţi place natura, dacă vrei să descoperi tainele Pământului şi
îţi doreşti o carieră de succes, Facultatea de Geologie şi Geofizică
poate fi locul potrivit pentru tine.
AI OCAZIA:
» să urmezi studiile la o facultate de prestigiu, care a pregătit
geologi, ingineri geologi şi ingineri geofizicieni pentru instituţii şi
companii în întreaga lume;
» să înveţi într-o atmosferă universitară, având alături de tine
profesori entuziaşti şi prietenoşi;
» să beneficiezi de cele mai noi metode de învăţare şi de
ocazia de a lucra în proiecte naţionale şi internaţionale;
» să fii stimulat să-ţi dezvolţi capacităţile personale, să înveţi
în grupe mici de lucru şi să participi la aplicaţii practice în
România şi în alte ţări;
» să urmezi cursuri interesante ce acoperă o mare varietate
de domenii, cum ar fi : geologie inginerească, protecţia şi
reabilitarea mediului, prospecţiuni geofizice, fizica globului,
geologia resurselor, mineralogie, petrologie, geochimie şi
istoria Pământului şi a Vieţii;
» să participi la activităţile organizate de asociaţiile şi
cluburile studenţilor din facultate;
» şansa unei cariere de succes ca geolog, inginer geolog sau
inginer geofizician;
» posibilitatea de a obţine o bursă de studii şi loc de cazare în
căminele facultăţii.

DOCTO
RAT
Şcoala doctorală acoperă domenii de vârf în inginerie geologică,
geologie, geofizică şi domenii de frontieră cu alte ştiinţe.
Corpul profesoral al şcolii doctorale este format din specialişti
de vârf din ţară şi străinătate. Studiile doctorale
se pot derula în colaborare cu instituţii şi universităţi
partenere din ţară sau străinătate. Doctoranzii cu frecvenţă
au posibilitatea de a efectua stagii de practică în ţară, de a
participa la şcoli de vară şi la stagii de cercetare la universităţi
din Uniunea Europeană.
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Studiem aproape orice are legătură cu planeta Pământ,
aproape oriunde pe planeta Pământ:
Petrol şi gaze naturale, Apă potabilă şi Poluare, Construcţii şi
stabilitatea lucrărilor, Cristale, Minerale şi Minereuri, Plante şi Animale
fosile, Hazarde naturale, Vulcani, Cutremure, Deriva continentelor,
Planete şi Spaţiu cosmic, Apariţia vieţii pe Pământ, Interiorul
Pământului, Magnetism, Gheizere, Rezervaţii naturale, Munţi, Deşerturi,
Mări şi Oceane, Gheţari, Izvoare minerale, Eroziune, Roci, Cărbuni,
Schimbări climatice.

Facultatea de Geologie şi Geofizică este în topul facultăţilor
privind atragerea surselor de finanţare din proiecte de cercetare
şi contracte, în cadrul următoarelor centre: Centrul de Tectonică
şi Geologie Ambientală, Centrul LYTHOS, Biroul de expertiză şi
consulting, Departamentul de cercetare Geologie şi Geofizică
Ambientală, Colectivul de cercetare în geologia zăcămintelor de
hidrocarburi, Colectivul de cercetare în explorare, valorificare,
marketing în geologie, Centrul Geomedia. În plus, Facultatea
de Geologie şi Geofizică este singura entitate din învăţământul
superior românesc care administrează un geoparc UNESCO –
Geoparcul Dinozaurilor Ţara Haţegului.
Proiectele de cercetare îţi oferă posibilitatea să combini
cunoştinţele despre natură cu informatica, ingineria,
modelarea diversă.
Acest lucru îţi oferă şansa să-ţi dezvolţi noi abilităţi, să
călătoreşti, să participi la simpozioane şi conferinţe şi chiar să
câştigi bani şi experienţă pentru CV-ul tău.

STUDII INTERNAŢIONALE
Studenţii la geologie şi geofizică au şansa de a studia în cadrul
burselor ERASMUS sau a unor proiecte internaţionale, în
universităţi din străinătate. Partenerii noştri externi cei mai
importanţi sunt universităţi din Olanda, Franţa, Spania,
Portugalia, Italia, Grecia, Turcia, Polonia, Statele Unite.
Locurile fiind limitate, selecţia se bazează pe rezultatele
obţinute şi motivaţia personală.

OPORTUNITATEA UNEI
CARIERE DE SUCCES
Studiile complexe în geologie şi geofizică îţi oferă o formare
care să te ajute să-ţi dezvolţi potenţialul şi abilităţile necesare
pentru a-ţi construi o carieră de succes în geologie, geofizică
sau alte domenii.
Geologii, inginerii geologi şi geofizicienii sunt cei ce au un rol
esenţial în descoperirea şi exploatarea resurselor de energie,
de apă şi de minereuri, în investigarea structurii interne a
Pământului, în studiul cutremurelor.

Asociaţiile studenţeşti te ajută să participi la îmbunătăţirea
sau schimbarea cursurilor, să participi la programe culturale
sau ştiinţifice.

Facultatea de Geologie şi Geofizică are contacte şi acorduri
de colaborare cu peste 30 de companii sau instituţii din ţară
şi străinătate.
Acestea asigură suport pentru proiecte, echipamente şi
software pentru aplicaţii practice, cursuri demonstrative,
burse şi contracte.
Multe dintre aceste legături sunt asigurate de absolvenţi ai
facultăţii.

ÎN BREASLA NOASTRĂ

Absolvenţii noştri au cariere de succes în domenii foarte
diferite ca specializare: studii geotehnice pentru construcţii,
reconstrucţii ecologice, prospecţiuni geofizice, prospecţiuni
şi explorări pentru petrol şi gaze, protecţia mediului şi
conservarea naturii, schimbări climatice, managementul
deşeurilor, educaţie, cercetare.

rata de angajare pentru absolvenţi
este foarte ridicată, comparativ cu alte
specializări.
În ultimii ani, peste 90% dintre absolvenţi
sunt deja angajaţi în ţară sau în străinătate,
ori înscrişi la cursuri de master sau cursuri
postuniversitare.

O diplomă în Geologie, Inginerie Geologică sau Geofizică
deschide şi alte orizonturi – unii dintre absolvenţii noştri au
optat pentru cariere de succes în alte domenii decât geologia.

ADMITERE
Concursul de admitere se organizează în sesiunile din
lunile IULIE şi SEPTEMBRIE.

OPINIA TA CONTEAZĂ
La sfârşitul fiecărui curs îţi exprimi opiniile
privind calitatea şi modul lui de desfăşurare.
Ca student, ai proprii tăi reprezentanţi în Consiliul
Facultăţii de Geologie şi Geofizică şi în Senatul Universităţii.
Ei au rolul de a exprima liber opiniile şi sugestiile tale.

OPORTUNITĂŢI DE ANGAJARE

PREGĂTEŞTE-ŢI CARIERA
ÎNCĂ DIN FACULTATE!
În Facultatea de Geologie şi Geofizică se organizează de mai
multe ori pe an târguri de job-uri sau prezentări ale ofertelor
celor mai mari companii şi firme de profil. În cadrul Universităţii
din Bucureşti există un centru de consiliere şi orientare
profesională, cu activităţi specifice şi o echipă formată din
profesionişti şi studenţi.
Vei avea un tutore pe parcursul studiilor tale. Un cadru didactic
este delegat să te ajute să-ţi evaluezi progresele pe durata
studiilor şi să te sprijine în alegerea proiectelor sau a activităţilor
de formare. Astfel îţi poţi construi cariera încă din timpul
facultăţii.

Admiterea în anul I la Studii universitare de licenţă se
va face pe baza mediei de la bacalaureat la toate cele
trei programe de studii: Inginerie Geologică, Geofizică şi
Geologie.
Repartizarea pe specializări se va face în funcţie de
media de admitere şi de opţiunile candidatului.
Informaţii şi detalii referitoare la actele necesare
pentru admitere: www.admitere.unibuc.ro

