Aici găsești calea spre
succesul tău

Împreună cu noi veţi realiza
proiecte de viitor

Invităm absolvenţii liceelor şi colegiilor
să-şi continue studiile
la US ”Dimitrie Cantemir” –
instituţie de învăţământ superior în care se
îmbină şi se dezvoltă armonios activităţile de
instruire universitară şi postuniversitară,
cercetarea ştiinţifică, inovare şi cultură.

Adresa:
str. Academiei, 3/2,
Chişinău, MD-2028
Tel: (+373 22) 737442
(+373 22) 737438
(+373 22) 738016

Fondată de Academia de Științe a
Moldovei prin Decretul Președintelui RM nr.
1093-IV din 23.04.2007 (Monitorul oficial nr.
57-59/276 din 27.04.2007).
Din
22
februarie
2018
fondatorul
Universității devine Ministerul Educației,
Culturii și Cercetării al Republicii
Moldova prin Hotărârea Guvernului RM nr.
198 din 28 februarie 2018 (Monitorul oficial
nr.68-76 din 02.03.2018).
Universitatea colaborează cu peste 100 de
centre universitare, instituții de cercetare,
precum și agenți economici din țară și din
străinătate în scopul pregătirii specialiştilor de
înaltă calificare, competitivi pe piaţa muncii
interne și europene.
 Acreditată pe profilul de cercetare, certificat
seria 1 nr. 048 (Hotărârea Nr. AC-3/1,
Chişinău, 19 mai 2016 pentru Acreditare
şi Atestare).

ZIUA UȘILOR
DESCHISE

22 APRILIE 2018

E-mail:
tutoriat.unasm@gmail.com
personal.univer@asm.md
Web: www.edu.asm.md

USDC (UnAȘM)
10 ANI DE AC TIVITATE

PROGRAM

Fii student pentru o zi în
Universitatea noastră

930- 1000 Înregistrarea invitaților
1000- 1015 Cuvânt de salut din partea
administrației USDC
1015 - 1045 Prezentarea facultăţilor
1045 - 1100
1100 - 1120

Prezentarea platformei
educaţionale e-learning
Pauză de cafea. Familiarizarea
cu campusul studențesc al USDC

1120 - 1230 Vizita la facultăți, laboratoare
de instruire, institute de
cercetare ale AȘM (după program
separat)
1230- 1300 Aplicații practice la fizica, chimie,
biologie, ecologie, geografie etc.
(după program separat)

LICENŢĂ

Biologie
Biologie moleculară
Geografie
Ecologie
Chimie
Informatică
Filozofie și comunicare
Fizică
Comunicare și relații publice
Chimie farmaceutică
Chimie ecologică și a mediului
Limba şi literatura română
Politologie

MASTERAT

Globalizare: istorie, politici, culturi europene
 Securitate naţională
 Comunicare și mediere interculturală
 Lingvistica contrastivă în context multilingv
 Fizică
 Chimie
 Matematică şi informatică
 Informatică aplicată
 Biologie
 Biologie moleculară
 Ştiinţe ale mediului
 Bioeconomie și economie ecologică
 Dezvoltare regională și rurală
 Demografie

ȘCOLI DOCTORALE

Științe Umaniste
Științe Juridice, Politice și Sociologice
Științe Economice și Demografice
Științe Biologice
Științe Geonomice
Matematică și Știința Informației
Științe Fizice
Științe Chimice și Tehnologice

PERSPECTIVE
DE ANGAJARE
pentru absolvenţii:
FACULTĂŢII
ŞTIINŢE EXACTE

chimist, cercetător, laborant, expert în laboratoare de
profil ale instituțiilor de cercetare, industriale, de
sinteză, inspectorate ecologice, instituții ce
monitorizează calitatea mediului ambiant; analist,
programator, proiectant sisteme informatice,
administrator rețele de calculatoare, administrator
baze de date, informatician designer, asistent în
diverse organizații şi întreprinderi cu activități
conexe sistemelor moderne de dirijare şi proiectare,
tehnologiilor informaționale; cadru
didactic în învățământul gimnazial/preuniversitar
liceal/profesional etc.

FACULTĂŢII
ŞTIINŢE ALE NATURII

specialist în biologie, biologie moleculară, ecologie,
geografie, științe ale mediului, bioeconomie și
economie ecologică, dezvoltare rurală și regională;
cercetător, expert, consultant, inginer și laborant în
laboratoare de profil ale institutelor de cercetare,
centre farmaceutice, clinice și de diagnostic, agenții
de mediu, laboratoare industriale, agenții comunitare
și ONG-uri; cadru didactic în învățământul
gimnazial/preuniversitar liceal/profesional etc.

FACULTĂŢII
ŞTIINŢE SOCIOUMANISTICE
publicist comentator, consilier, consultant, editorialist,
agent reclamă publicitară, traducător, documentarist,
mediator, corector, tehnoredactor, purtător de cuvânt,
secretar-referent, colaborator al serviciului de presă,
specialist în filozofie, lingvistică, demografie în instituții
publice de nivel mediu şi inferior, ONG-uri, APC și APL;
formator în domeniul științelor politice; cadru didactic în
învățământul gimnazial/preuniversitar liceal/profesional
etc.

