
Invităm absolvenţii liceelor şi colegiilor să-şi 

continue studiile la UnAŞM – instituţie de 

învăţământ superior în care se îmbină şi se 

dezvoltă armonios activităţile de instruire 

universitară şi postuniversitară, cercetarea 

ştiinţifică, inovare şi cultură.       

                   

Fondată la 27 aprilie 2007 prin Decretul 

Preşedintelui  RM. 

 

 Asociată la 21 august 2008 în cluster-ul 

educaţional-ştiinţific „UnivER SCIENCE” împreună 

cu Liceul AŞM, 18 institute de cercetare a AŞM, 

Biblioteca centrală „Andrei Lupan”, cantina 

„Crizantema” şi  Întreprinderea de Stat 

„Preventoriul” în scopul   concentrării resurselor 

materiale şi intelectuale disponibile  pentru 

pregătirea specialiştilor de înaltă calificare, 

competitivi pe piaţa muncii. 

 

 Acreditată  pe profilul de cercetare, certificat  

seria 1 nr. 028 (Hotărârea Nr. AC-2/3, Chişinău, 24 

martie 2011, Consiliul Naţional pentru Acreditare şi 

Atestare, RM). 

 

UnAŞM - INSTITUŢIE DE STAT 

ZIUA UȘILOR  

DESCHISE 

24 APRILIE 2016 

Adresa: str. Academiei, 3/2,  

Chişinău, MD - 2028 

Tel: (+37322)737442 

       (+37322)738016 

 

E-mail: tutoriat.unasm@gmail.com 

Web: www.edu.asm.md 

Împreună cu noi veţi realiza 

proiecte de viitor 

Aici găsești calea spre 

 succesul tău 



PROGRAM 

Fii student pentru o zi în 

Universitatea noastră 

OFERTA  

EDUCAŢIONALĂ 

LICENŢĂ 
 

FACULTATEA  ŞTIINŢE SOCIOUMANISTICE            

  Filozofie şi comunicare 

  Limba şi literatura română, l. eng./l. franc. 

 
 

FACULTATEA ŞTIINŢE EXACTE 

  Fizică  

  Chimie 

  Matematică  

  Informatică 

 
 

FACULTATEA STIINŢE ALE NATURII 

  Biologie 

  Biologie moleculară 

  Geografie 

  Ecologie 

 
 

PROGRAME 

DE MASTERAT 
 

  Globalizarea: 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 

                  PERSPECTIVE  

                     DE ANGAJARE  

                 pentru absolvenţii: 

  900- 930     Înregistrarea  participanţilor 
 
 

  930- 945     Cuvânt de salut din partea  
echipei  UnAŞM 

 
 

 945 - 1015       Prezentarea facultăţilor 
 
 
 

1015 - 1025    Prezentarea platformei  
educaţionale e-learning  

 
 

1025 - 1140      Vizita la facultăți, laboratoare  
de   instruire, institute de 
cercetare ale AȘM 

 
 

1140-1300       Aplicații practice la fizica,  
chimie,  biologie, ecologie, 
geografie etc. 

DOTAREA  
tehnico-materială 

 

 reţele performante de calculatoare,  
 platformă educaţională e-learning,  
 săli de curs, seminare, videoconferinţe,  
 laboratoare de instruire şi cercetare moderne, 
 săli de sport: tenis de masă, fitness, de forţă etc. 

                                       FACULTĂŢII  

                                  ŞTIINŢE EXACTE 

  

          laboratoare de cercetare şi producere               

              (industria alimentară,  farmaceutică, 

       cosmetologică) naţionale şi internaţionale, 

                    agenţii de testare a unor factori ai  

                             mediului ambiant,  domeniul  

tehnologiilor informaţionale etc. 

                                                       FACULTĂŢII  

                                     ŞTIINŢE ALE NATURII  

 

                                                  centre academice,   

                             farmaceutice, agenţii de mediu,  

       laboratoare  clinice şi de diagnostic medical, 

          laboratoare din sectorul sănătăţii publice,  

                laboratoare  de expertiză ecologică şi    

                                  protecţie  a mediului  etc. 

                                                         FACULTĂŢII  

                        ŞTIINŢE SOCIOUMANISTICE  

 

                   structuri mass-media în calitate  de   

analişti politici,   centre abilitate în domeniul 

protecţiei şi  asigurării securităţii naţionale , 

        structuri vamale,  diverse ONG-uri etc.   


