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» Cazare – în complexele studenţeşti ale Universităţii 
 din Bucureşti 

» Burse – de performanţă, de merit şi sociale

» Burse de mobilitate internaţională – prin programul 
ERASMUS 

» Documentare – Biblioteca Facultăţii de Chimie şi 
Biblioteca Centrală Universitară

» Activităţi experimentale – în laboratoare specializate 
din cadrul celor patru departamente ale facultăţii

» Specializări de interes prioritar – pachete de cursuri 
opţionale

» Vizite de lucru şi internship-uri – în institute de 
cercetare şi companii de profil 

» Practică de specialitate – cercetare fundamentală 
sau industrială în laboratoare, institute de  
cercetare medicală, companii din industria chimică 
şi farmaceutică, societăţi comerciale 

B-dul Regina Elisabeta nr. 4–12, sector 3, 
Bucureşti, 030018, România 

Str. Dumbrava Roşie nr. 23, sector 2, 
Bucureşti, 020462, România

Şoseaua Panduri nr. 90–92, sector 5,  
Bucureşti, 50663, România

tel./fax: 021 315 92 49 

e-mail: chimie.secretariat@g.unibuc.ro
website: www.chimie.unibuc.ro 

www.facebook.com/chimie.unibuc.ro/

  Peste 150 de ani de 
tradiţie şi performanţă

în învăţământul universitar

Educaţie şi  
cercetare ştiinţifică avansată

Burse de studii şi 
stagii de cercetare 

pentru studenţi, 
în ţară şi străinătate

Posibilitatea de angajare
în diverse domenii 

la terminarea facultăţii

FACILITĂŢI PENTRU STUDENŢI

Admitere 2019



Studii Universitare de LICENŢĂ – 3 ani

CONCURS DE ADMITERE

TOTUL ESTE CHIMIE... ŞI CHIMIA ESTE ÎN TOT!

PROGRAME DE STUDIU 
CHIMIE

BIOCHIMIE TEHNOLOGICĂ 
CHIMIE MEDICALĂ

CHIMIE FARMACEUTICĂ

DOMENIUL CHIMIE:
» Chimia medicamentelor şi produselor  

cosmetice
» Chemistry of Advanced Materials
» Biomolecule
» Chimia materialelor avansate
» Chimie didactică

DOMENIU INTERDISCIPLINAR  
(BIOLOGIE, FIZICĂ, CHIMIE):
» Abordarea integrată a ştiinţelor naturii

DOMENIUL ŞTIINŢA MEDIULUI:
» Poluarea chimică a mediului

» Carieră didactică în învăţământul preuniversitar şi  
universitar (după absolvirea modulelor psihopedagogice)

» Chimişti şi biochimişti în controlul tehnologiei 
 proceselor chimice, biochimice, tehnologiei farmaceutice

» Cercetători în laboratoare academice de cercetare 
fundamentală şi aplicată

» Chimişti şi biochimişti în laboratoare de control
 antidoping, de analize medicale, criminalistică, 
 verificare vamală etc.

» Specialişti în laboratoare de arheologie, restaurare, 
conservare şi autentificare a operelor de artă

» Cercetători în laboratoare pentru controlul calităţii 
produselor (farmaceutice, cosmetice, coloranţi, 
vopsele, produse petroliere, produse alimentare),  
ale industriei de biosinteză

» Cercetători în institute de cercetare

» Specialişti în agenţii de protecţia mediului

» Chimişti şi biochimişti în industrii de profil 
(medicamente, cosmetice, detergenţi, 

 materiale de construcţii etc.)

» Specialişti în laboratoare de monitorizare, evaluare şi 
control al poluanţilor din mediu, în laboratoare pentru 
reciclarea deşeurilor şi protejarea mediului înconjurător

» Direcţii sanitar-veterinare, de sănătate publică, poliţie 
sanitară şi medicină preventivă

OPORTUNITĂŢI DE CARIERĂOFERTA EDUCAŢIONALĂ

Media de la bacalaureat – 75 %
Test grilă* (Chimie organică sau Chimie generală şi 
anorganică) – 25 %

*modele de teste se găsesc pe site-ul facultăţii: 
www.chimie.unibuc.ro

Studii Universitare de MASTER – 2 ani

Studii Universitare de DOCTORAT – 3 ani

» CHIMIE ANALITICĂ
» CHIMIE ANORGANICĂ
» CATALIZĂ ŞI CHIMIE TEHNOLOGICĂ
» CHIMIE FIZICĂ
» CHIMIE ORGANICĂ


