
Acte necesare pentru 
admiterea la studii

l copia buletinului de identitate

l diploma de nalizare a studiilor 
superioare

l anexa sau suplimentul la 
diplomă

l 4 fotograi color (3x4)

l acces liber la internet
l instruire on-line

l posibilitatea de a participa în 
proiecte de cercetare

l profesori cu experientă 
practică

l conditii de trai moderne
l laboratoare performante

l mobilitate academică
l stagii de practică în statele UE

l studii bugetare
l burse de studii si de merit
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l Stiinte ale mediului

l Bioeconomie si economie ecologică
l Dezvoltare regională si rurală

Instruire 
on-linede instruire și de cazare

Condiții moderne 

Preînscriere on-line la studii 
APRILIE - IUNIE

www.usdc.md

Burse 
de merit

l Informatică aplicată
l Chimie
l Biologie moleculară

performante
Laboratoare 

Programe de 
mobilitate 
academică

Ce vei învăța?
Globalizare și securitate
Securitate informațională

Comunicare și discurs în spațiul european

Elaborarea și administrarea proiectelor
Tehnici de cercetare în biologia moleculară

Sisteme politice contemporane

Economia resurselor regenerabile
Tehnologia produselor software

Comunicarea de afaceri
Securitatea biologică

Proiecte economice în ecologie
Biotehnologii industriale

Loc de cazare 
asigurat

Săli de curs 
dotate cu 
tehnică 

modernă

Tenis de masă 
ș.a.

Sală de sport
Sală de forță

inspector în agențiile de mediu ș.a.

expert în monitorizarea calității mediului
colaborator al serviciului de presă
proiectant de sisteme informatice

specialist în dezvoltare regională
laborant în centre farmaceutice

formator în domeniul științelor politice

specialist  în laboratoare de analiză chimică

publicist comentator
administrator baze de date

inginer în domeniul inteligenței „artificiale”

consilier chimist în administrația publică

cadru didactic în învățământul preuniversitar

te vei putea angaja 
în calitate de:

La absolvire

l Comunicare si mediere 
interculturală

l Lingvistica contrastivă în context 
multilingv

l Globalizarea: istorie, politici, culturi 
europene

l Securitate natională
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