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Pavilionul  B,   etajul I,   sala  120,   tel: 0745263995 
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DOMENIUL CHIMIE

user
PROGRAMUL DE STUDIU
CHIMIE
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 Profesor de chimie 
 Chimist în diferite sectoare de activitate:
	- Laboratoare de analize chimice
	- Societăţi economice de producţie
	- Agenţii de Protecţia Mediului
	- Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor
	- Oficiul de Metrologie
	- Administraţia Naţională „Apele Române”
	- Uzine de apă
	- Staţii de epurare
	- Direcţia de Sănătate Publică
	- Laboratoare de analize medicale
	- Firme de producţie şi /sau distribuţie reactivi şi aparatură de laborator
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 O altă posibilitate este continuarea studiilor, pentru  
  obţinerea unei calificări superioare, prin înscrierea la 
  programul de master "CHIMIE STRUCTURALĂ ŞI APLICATIVĂ".
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DE CE SĂ ALEGI CHIMIA?
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INFORMAŢII

user
UNIVERSITATEA DIN ORADEA
Str. Universităţii nr. 1, Oradea
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ADMITERE  2017

user
Înscrieri:
Str. Universităţii, nr.1 Oradea
Pavilionul C, etajul I, sala 104 bis
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