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DESCRIERE GENERALA 

Programul de masterat a fost acreditat in anul 2009 ca program de studii universitare in domeniul 
Biologie. 
 
Misiunea programului de studii universitare de masterat este de a forma specialişti cu competenţe 
sporite pentru invatamant si cercetare in domeniul Conservarii si protectiei naturii. 
  
Competente profesionale dobandite: 1.Operarea cu noțiuni, concepte, legități și principii specifice 
domeniului Conservării și protecției naturii; 2.Utilizarea metodelor, instrumentelor, aparaturii și 
tehnologiilor pentru activități de măsurare și monitorizare; 3.Identificarea alternativelor optime în 
vederea caracterizării ecologice corespunzătoare a factorilor de mediu și elaborarea de măsuri privind 
protejarea acestora; 4.Utilizarea aplicațiilor specifice pentru prelucrarea, reprezentarea și stocarea 
datelor din domeniul CPN; 5.Integrarea inter/transdisciplinară a cunoștințelor specifice domeniului. 
 
Competente transversale dobandite: 1.Realizarea responsabila si eficienta a sarcinilor aferente 
profesiilor din domeniu, cu respectarea principiilor de etica profesionala; 2.Identificarea rolului dintr-o 
echipă si preluarea responsabilitatilor corespunzătoare profilului profesional si personal; 3.Dezvoltarea 
capacitatilor de reflectie critic-constructiva asupra propriului nivel de pregatire profesionala, in raport cu 
standardele profesiei. 
 
Durata studiilor de masterat este de 2 ani (4 semestre, cursuri de zi). Studiile se încheie cu 
prezentarea disertatiei. Absolventii obtin o diploma de masterat universitar in Conservarea si protectia 
mediului.  
 
Diploma de masterat le conferă absolvenţilor posibilitatea de a exercita urmatoarele profesii (conform 
COR): Inspector de specialitate ecolog; Referent de specialitate ecolog; Ecolog; Profesor în 
invatamantul preuniversitar; Auditor de mediu; Monitor mediu inconjurator; Inspector pentru conformare 
ecologica; Responsabil de mediu; Inspector protecţia mediului; Specialist în managementul deseurilor; 
Muzeograf; Analist de mediu; Specialist documentatie studii; Consilier ecolog; Consilier administratia 
publicăa; Asistent de cercetare in ecologie si protectia mediului; Evaluator si auditor de mediu; Ranger; 
Custode arii protejate; Agent ecolog; Raportor ecolog.  
 
Studentii programului Conservarea si protectia naturii isi desfasoara activitatea in sali moderne de 
curs si de seminar si in laboratoare de specialitate dotate cu echipamente si instrumentar 
corespunzător. Studentii beneficiaza de dotarile moderne ale bibliotecii, salilor de sport si anexelor 
administrative ale universitatii.  
 
Personalul didactic al programului de studii cuprinde cadre didactice cu doctorat in specialitatea 
urmata, cu experienta in formarea de specialisti la un nivel inalt de performanta si calitate, cu realizari in 
cercetarea stiintifica la un nivel competitiv.  

ADMITERE 

In anul universitar 2013/2014 examenul de admitere va consta intr-un concurs organizat de Facultatea 
de Stiinte, media examenului de admitere calculandu-se in felul urmator:  
- 50% media examenului de finalizare a studiilor de licenta 
- 50% media examenului de admitere, conform tematicii si baremului stabilit. 
Candidatii care vor promova examenul de admitere vor fi repartizati in ordinea mediilor de admitere. 

Funcţia didactică Numele şi prenumele  
Profesor universitar dr. asociat TEODORESCU ALEXANDRU 
Conferentiar universitar dr. ALEXIU VALERIU 
Conferentiar universitar dr. PETRE MARIAN 
Conferentiar universitar dr. POPESCU AUREL 
Lector universitar dr. PONEPAL MARIA CRISTINA 
Lector universitar dr. SOARE LILIANA CRISTINA 
Lector universitar dr. POPESCU MONICA 
Lector universitar dr. BRINZEA GHEORGHITA 
Lector universitar dr. DOBRESCU CODRUTA MIHAELA 
Lector universitar dr. VLADUTU ALINA MIHAELA 
Lector universitar dr. NEBLEA MONICA ANGELA 
Lector universitar dr. MADALINA MARIAN 

CADRE DIDACTICE 

Lector universitar dr. MIHAESCU CRISTINA FLORINA 

CERCETARE STIINTIFICA 
STUDENTEASCA 

Activitatea de cercetare stiintifica a studentilor programului de studii universitare Conservarea si 
protectia naturii se desfasoara in laboratoarele de specialitate din cadrul Facultatii si in laboratoarele 
institutiilor locale si regionale cu care Universitatea din Pitesti are incheiate protocoale de colaborare. 
Studentii pot efectua practica si prin bursele de mobilitati ERASMUS. Rezultatele acestei activitati sunt 
prezentate de studenti in cadrul Sesiunilor anuale de comunicari stiintifice studentesti la nivelul 
departamentului sau in cadrul unor manifestari stiintifice nationale organizate in alte centre universitare, 
ori cu ocazia sustinerii disertatiilor. Activitatea lor este indrumata cu profesionalism de cadrele didactice 
coordonatoare si constituie o experienta utila pentru viitorul profesional al studentilor. 

PERSPECTIVE DE PROFESIONALIZARE 
ULTERIOARE 

Pregatirea poate fi continuata cu studiile doctorale, în cadrul scolilor doctorale existente in 
Universitatea din Pitesti, sau in alte institutii organizatoare de doctorat din tara sau strainatate. 

     



 


