
Acte necesare pentru 
admiterea la studii

l 4 fotograi color (3x4)

l diploma de bac / colegiu
l copia buletinului de identitate

l burse de studii si de merit
l mobilitate academică
l stagii de practică în statele 

UE
l laboratoare performante
l conditii de trai moderne

l studii bugetare

l acces liber la internet
l instruire on-line
l posibilitatea de a participa 

în proiecte de cercetare
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prin 

cercetare

CUM NE GĂSESTI ?
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Cantemir”



l Geograe
l Biologie

l Ecologie
l Biologie moleculară

l Chimie
l Chimie biofarmaceutică

l Informatică
l Chimie ecologică si a mediului

l Limba si literatura română
l Comunicare si relatii publice

l Politologie
l Filosoe

Instruire 
on-line

Condiții moderne 
de instruire și de cazare

www.usdc.md

Preînscriere on-line la studii 
APRILIE - IUNIE

Burse 
de merit

performante
Laboratoare 

Stagii de 

peste hotare
practică 

Ce vei învăța?

Comunicare instituțională
Comunicarea de afaceri
Cartografie digitală

Genetica micoroorganismelor

Marketing politic ș.a.

Creativitate jurnalistică și literară
Biotehnologie farmaceutică

Tehnologia medicamentelor industriale

Expertiză și audit ecologic

Securitatea biologică

Tehnologia produselor software

Loc de cazare 
asigurat

Săli de curs 
dotate cu 
tehnică 

modernă

Tenis de masă 
ș.a.

Sală de sport
Sală de forță

te vei putea angaja 
în calitate de:

laborant, expert în laboratoarele de profil

proiectant sisteme informatice

publicist comentator

laborant în centre farmaceutice

formator în domeniul științelor politice
specialist în dezvoltare regională

cadru didactic în învățământul preuniversitar

colaborator al serviciului de presă

administrator baze de date
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