
LICENȚĂ MASTERAT DOCTORAT 
76 programe  –  opt Școli Doctorale 

 

Matematică și Știința Informației  

Științe Fizice și Inginerești  

Științe Chimice și Tehnologie  

Științe Biologice și Agricole  

Științe Geonomice  

Științe Umaniste  

Științe Economice și Demografie  

Științe Juridice, Politice și Sociologice 

Procesul de învăţământ se desfăşoară în conformitate cu principiile Bologna şi include trei cicluri de formare profesională: Licenţă-Masterat-Doctorat.  

Programele de studii sunt concepute în scopul asigurării calităţii proceselor didactice, educării competitivităţii şi creării şanselor reale de inserţie pe piaţa muncii pentru absolvenţi.  

Oferta educațională a Universității Academiei de Științe a Moldovei 

trei ani  –  zece programe 

  

Biologie               Biologie moleculară                     

Ecologie              Informatică  

Chimie                 Matematică 

Fizică                   Limba şi literatura română și  

Geografie  limba engleză             

Filosofie   
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doi ani  –  paisprezece programe 
  

 

Biologie 

Fizică 

Chimie 

Informatică              

aplicată 

Matematică             

şi Informatică 

Demografie 

Bioeconomie și economie ecologică 

Dezvoltarea rurală și regională  

Comunicare și mediere interculturală  

Lingvistica contrastivă în context multilingv  

Globalizare 

Științe ale mediului  

Biologie moleculară 

Securitate naţională 

Facultatea Științe ale Naturii  
asigură realizarea unui învaţământ de performanţă, 

extins printr-o complexă activitate de cercetare în 

genetică umană și vegetală, biochimie, fiziologie, biologie 

moleculară, etc. In cadrul facultăţii funcţionează catedrele 

Biologie, Ecologie și Științe ale mediului, și Centrul de 

Genetică Funcțională care întrunesc cercetători și cadre 

didactice de înaltă calificare, doctori în știință, doctori 

habilitați, profesori.  

 

Contacte: tel. (+373 22) 73 74 38 

facultatea_stiinte_ale_naturii@unasm.asm.md 

 

Facultatea Științe Socioumaniste  
oferă un mediu de studiu interdisciplinar în care studenţii 

pot acumula cunoştinţele teoretice și competențele practice 

necesare. Corpul profesoral al catedrelor Limbi și literaturi 

și Filosofie este alcătuit din cadre didactice redutabile, 

academicieni, profesori, conferențiari. Studenții umaniști au 

șansa de a interacționa cu personalități marcante ale 

culturii naționale, filosofi, scriitori, critici literari, dar și 

posibilitatea de a participa în proiecte de cercetare. 

 

Contacte: tel. (+373 22) 73 86 46 

facultatea_stiinte_umaniste@unasm.asm.md 

Facultatea Științe Exacte  
are misiunea de a pregăti specialiști calificați pentru economia și 

știința națională și este la a patra generație de absolvenți. În cadrul 

catedrelor Chimie și fizică, Matematică și informatică se efectuează 

cercetări fundamentale şi aplicative în domenii ca: fizica teoretică, 

nanotehnologii, sinteza, structura şi proprietățile substanţelor noi 

polifuncţionale, matematici aplicate, etc. Cadrele didactico-ştiinţifice 

de înaltă calificare asigură formarea competenţelor specifice prin 

cursuri interactive, centrate pe student.  

 

Contacte: tel. (+373 22) 73 84 09  

facultatea_stiinte_exacte@unasm.asm.md 



Universitatea dispune de o bază tehnico-materială 

ce include o bibliotecă, sală de sport, cinci săli 

multimedia, opt laboratoare dotate cu materiale 

ilustrative, utilaje și aparataj performant, inclusiv trei în 

cadrul Centrului de Genetică Funcțională, înzestrate cu 

echipament adecvat domeniului de studiu. 

Organizarea clusterială a UnAȘM facilitează accesul 

studenților la Biblioteca Științifică Centrală „Andrei 

Lupan” precum și la centrele și laboratoarele instituțiilor 

din sfera cercetării și inovării ale AȘM.  

Campusul studențesc, recent dat în exploatare, 

răspunde exigențelor moderne de trai și întrunește, pe 

lângă spații de locuit organizate în blocuri de două 

camere cu baie separată, câte două bucătării la fiecare 

etaj, o bibliotecă cu sală de lectură, săli de conferințe, un 

teren de sport și spații pentru agrement.  

Universitatea  

Academiei de Științe a Moldovei 

 

INFRASTRUCTURĂ 

Instruire prin cercetare și antrenarea în proiecte 

științifice încă de la primii ani de studii  
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Oportunităţi reale de angajare în câmpul muncii 

după absolvire 

Burse speciale pentru studenții performeri și 

angajați civic 

Accesul la o infrastructură modernă cu centre de 

cercetare și laboratoare performante 

Trasee individualizate de studiu și cursuri 

opționale interdisciplinare 

Condiții de trai conform standardelor 

de calitate 


