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MISIUNEA PROGRAMULUI DE STUDIUMISIUNEA PROGRAMULUI DE STUDIU

�� Profesori de chimie pentru Profesori de chimie pentru îînvănvăţţământul preuniversitarământul preuniversitar

�� ChimiChimișștiti pentru:pentru:
••laboratoare de analize chimice din fabrici de pe platformele indlaboratoare de analize chimice din fabrici de pe platformele industrialeustriale
••llaboratoareaboratoare de analiză din domeniul  de analiză din domeniul construcconstrucțțiiloriilor civile civile șșii a drumurilora drumurilor
••llaboratoareaboratoare de analiză din domeniul exploatării  de analiză din domeniul exploatării șșii prelucrării produselor petroliere  prelucrării produselor petroliere șșii
minereurilorminereurilor
••laboratoare medicalelaboratoare medicale
••agenagenţţii de protecii de protecţţia mediuluiia mediului
••oficiul pentru protecoficiul pentru protecţţia consumatoriloria consumatorilor
••oficiul de metrologieoficiul de metrologie
••DirecDirecţţia Apeloria Apelor
••Uzinele de apăUzinele de apă
••DirecDirecţţia de ia de SanătateSanătate Publică Publică
••StaStaţţii de ii de preepurarepreepurare a apelor reziduale a apelor reziduale 



OBIECTIVELE PROGRAMULUI DE STUDIU OBIECTIVELE PROGRAMULUI DE STUDIU 
CHIMIE CHIMIE 

��Transmiterea de cunoTransmiterea de cunoşştintinţţe teoretice e teoretice şşi practice i practice 
fundamentale fundamentale îîn domeniul chimiei n domeniul chimiei şşi de aplicare a acestora i de aplicare a acestora îîn n 
situasituaţţii concrete;ii concrete;
��Formarea de capacităFormarea de capacităţţi, aptitudini i, aptitudini şşi deprinderi de muncă i deprinderi de muncă 
experimentalăexperimentală; ; 

��Formarea Formarea şşi dezvoltarea capacităi dezvoltarea capacităţţii ii şşi deprinderilor de i deprinderilor de 

folosire a aparaturii de laborator moderne folosire a aparaturii de laborator moderne îîn activitatea n activitatea 

şştiintiinţţificăifică



Ce Ce îînvănvățțămăm noi aici?noi aici?



CursuriCursuri

șșii seminarii pentru pregătirea teoreticăseminarii pentru pregătirea teoretică





Titrări chimice Titrări chimice șșii

electrochimiceelectrochimice



Cântăriri la Cântăriri la balanbalanțțaa analitică  analitică ......



... Dar ... Dar șșii la la balanbalanțțaa farmaceutică  farmaceutică 



Preparări de Preparări de solusoluțțiiii



Determinări Determinări conductometriceconductometrice șșii potenpotențțiometriceiometrice



Sinteze Sinteze 

chimice chimice șșii

electrochimiceelectrochimice



Distilări Distilări șșii sinteze organicesinteze organice



Determinări Determinări 

spectrofotometricespectrofotometrice



Studii Studii șșii măsurători  măsurători îîn UVn UV--VISVIS



Textul dvs. aiciTextul dvs. aici

Cromatografie HPLC Cromatografie HPLC 

îîn analiza calitativă n analiza calitativă șșii cantitativă de  cantitativă de îînaltă precizienaltă precizie



Experimente Experimente șșii

Tehnici Tehnici 

de laboratorde laborator











Participăm la Participăm la conferinconferințțee

șșii sesiuni sesiuni șștiintiințțificeifice ......





... Und... Unde prezentăm e prezentăm șșii  publicăm   publicăm 

rezultatele rezultatele activităactivitățțiiii șștiintiințțificeifice







Ce facem după ce absolvimCe facem după ce absolvim? ? 

De cele mai multe ori lucrăm chiar de pe băncile De cele mai multe ori lucrăm chiar de pe băncile șșcoliicolii

Ce Ce ocupaocupațțieie putem avea?putem avea?

•• chimist  chimist  

•• consilier chimistconsilier chimist

•• inspector de specialitate chimistinspector de specialitate chimist

•• referent de specialitate chimistreferent de specialitate chimist

•• asistent de cercetare asistent de cercetare îîn chimien chimie

•• asistent de cercetare asistent de cercetare îîn chimie fizicăn chimie fizică

•• asistent de cercetare asistent de cercetare îîn fizică n fizică –– chimiechimie

•• asistent de cercetare asistent de cercetare îîn biologie n biologie –– chimiechimie

•• profesor profesor îîn n îînvănvăţţământul gimnazialământul gimnazial

•• laborant chimistlaborant chimist

•• tehnician chimisttehnician chimist

•• asistent fizică asistent fizică şşi chimiei chimie



Vă Vă aașșteptămteptăm să  să venivenițții șșii voi!voi!


