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DESCRIERE GENERALA 

Programul de masterat Biologie medicala a fost infiintat in anul 2001, ca program de studii 
postuniversitare, fiind ulterior acreditat in anul 2009 ca program de studii universitare in domeniul 
Biologie. 
 
Misiunea programului de studii universitare de masterat Biologie medicala este de a asigura 
pregătirea de specialitate a biologilor și a specialistilor din domenii inrudite, de a forma specialişti cu 
competenţe sporite pentru învăţământul preuniversitar şi universitar, pentru cercetare, pentru 
supravegherea epidemiologica a mediului.  
 
Parcurgerea studiilor universitare de masterat in cadrul programului Biologie medicala asigura 
studentilor dobandirea unor competente profesionale si transversale:  
• Operarea cu notiuni, concepte, legitati si principii specifice domeniului biologic si medical; 
• Investigarea bazei moleculare si celulare de organizare si functionare a organismului uman, in 

conditii normale si patologice; 
• Explorarea organismului uman si a interactiunilor acestuia cu mediul ambiant, in conditii normale si 

patologice; 
• Utilizarea de modele si algoritmi pentru cunoasterea biologiei si patologiei organismului uman; 
• Integrarea inter / transdisciplinara a cunostintelor specifice domeniului; 

 Realizarea responsabila si eficienta a sarcinilor aferente profesiilor din domeniu, cu respectarea 
principiilor de etica profesionala; 

 Identificarea rolului dintr-o echipă si preluarea responsabilitatilor corespunzătoare profilului 
profesional si personal; 

 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 Biologie medicala.  
 
Diploma de masterat le conferă absolvenţilor cu studii de licenta in Biologie sau în domenii inrudite din 
domeniul fundamental Stiinte ale naturii sau Stiinte biologice si biomedicale posibilitatea de a exercita 
numeroase ocupatii mentionate in nomenclatorul de meserii editat de Ministerul Muncii, Familiei, 
Protectiei Sociale si Persoanelor Varstnice, in conditiile legii: Biolog, Consilier bacteriolog, Referent de 
specialitate bacteriolog, Consilier microbiolog, Referent de specialitate microbiolog, Bacteriolog, 
Microbiolog, Profesor în învăţământul gimnazial, Muzeograf, Expert biolog, Inspector de specialitate 
biolog, Referent de specialitate biolog, Asistent de cercetare în biologie, Asistent de cercetare în 
microbiologie-bacteriologie, Asistent de cercetare în biologie chimie, Asistent de cercetare în 
bacteriologie, microbiologie, biochimie, farmacologie, Asistent de cercetare în ingineria genetică. 

Absolventii acestui program vor putea sa activeze in laboratoarele de biochimie medicala din spitale, 
policlinici, care efectueaza o serie de teste necesare diagnosticarii unor maladii neinfectioase sau 
infectioase; in laboratoarele de bacteriologie pentru diagnosticarea unor maladii cu etiologie bacteriana; 
laboratoarele de parazitologie medicala pentru diagnosticarea infectiilor produse la om si animale de 
protozoare, plathelminti, nemathelminti, artropode, ciuperci; cabinetele de diagnosticare a bolilor 
genetice si de sfat genetic; centrele de transfuzii; laboratoarele de virusologie si de imunologie pentru 
diagnosticarea maladiilor cu etiologie virala si a bolilor sistemului imun; laboratoarele de microbiologie 
si de control microbiologic din unitati industriale (bere, lapte, ape, carne), ale Autoritatii de sanatate 
publica; institute de cercetare stiintifica din domeniul medical; in invatamantul superior biologic si 
biomedical. 

Studentii programului Biologie medicala 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.  

CERINTE INITIALE PENTRU ADMITERE 

Pot deveni studenti ai programului Biologie medicala absolventi ai studiilor de licenta in domeniul 
Biologie sau in domenii înrudite din domeniul fundamental Stiinte ale naturii sau Stiinte biologice si 
biomedicale, care participa la concursul de admitere organizat in anul universitar respectiv. 
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 colocviului 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  
Conferenţiar universitar dr. POPESCU AUREL 
Conferenţiar universitar dr. TOPALĂ CARMEN 
Conferenţiar universitar dr.  MAN GEORGE MIHAIL 
Lector universitar dr. ASADURIAN EDUARD 

CADRE DIDACTICE 

Lector universitar dr. BARBUCEANU DANIELA 



Lector universitar dr. DELIU IONICA 
Lector universitar dr. SOARE LILIANA CRISTINA 
Lector universitar dr. PAUNESCU ALINA 
Lector universitar dr. DOBRESCU CODRUTA MIHAELA 
Lector universitar dr. VLADUTU ALINA MIHAELA 
Lector universitar dr.  NEBLEA MONICA ANGELA 
Lector universitar dr. PONEPAL MARIA CRISTINA 

CERCETARE ŞTIINŢIFICĂ 
STUDENŢEASCĂ 

Activitatea de cercetare stiintifica a studentilor programului de studii universitare Biologie medicala se 
desfasoara in laboratoarele de specialitate din cadrul Facultatii si in laboratoarele medicale din reteaua 
medicala a judetului cu care Universitatea din Pitesti are incheiate protocoale de colaborare. 
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 

Absolventii programului Biologie medicala pot urma cursuri de doctorat in domenii biologice sau 
inrudite, in cadrul oricarei universitati din tara sau strainatate organizatoare de doctorat.  

 
      
 


