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Informaţii generale

Durata studiilor: 2 ani, 120  credite

Admitere pe baza mediei de finalizare a studiilor de 

licență

Se asigură cazare în căminele Universității

Industria farmaceutică și cosmetică.

Laboratoare de analiza și controlul produselor 

farmaceutice și cosmetice.

Institute de Cercetare, Proiectare Tehnologică și de 

Echipamente.

Marketing-ul produselor farmaceutice și cosmetice.

Consultanță și managementul proiectelor.

Continuarea studiilor prin doctorat.

Învățământ preuniversitar  și universitar.

Industria produselor farmaceutice și cosmetice 

reprezintă cea mai dinamică ramură a industriei 

chimice, cu o creștere anuală medie de 8%

Capacitatea de a genera, organiza și stimula cercetarea 

științifică, inovarea și dezvoltarea industrială

Sectorul produselor farmaceutice și cosmetice este o 

sursă de prosperitate și locuri de muncă înalt calificate și 

joacă un rol major în dezvoltare și inovare

Realizarea unei pregătiri interdisciplinare care permite 

abordarea flexibilă și adaptivă a corelațiilor dintre 

procesul de învățământ, cercetare, proiectare, industrie 

și management

Înțelegerea influenței activităților inginerești asupra 

vieții și mediului și demonstrarea unei abordări etice și 

morale a sarcinilor inginerești și manageriale

Da, pentru că vor fi cunoscute tehnologiile în 

continuă dezvoltare dintr-un domeniu de vârf al 

industriei chimice

Da, pentru că informațiile dobândite permit 

conceperea și conducerea proceselor specifice 

domeniului studiat

Da, pentru că vor fi însușite tehnici moderne de 

analiză și control a produselor farmaceutice și 

cosmetice

Da, pentru posibilitatea participării la proiecte de 

cercetare și inginerești de specialitate

De ce?

Programul de master Produse farmaceutice și 

cosmetice are drept misiune aprofundarea 

specializării absolvenților de învățământ superior 

tehnic în domeniul ingineriei chimice, formarea 

unor special ișt i  cu înaltă competență 

profesională, capabili să-și desfășoare activitatea 

în cercetare, proiectare și industrie în domeniul 

produselor farmaceutice și cosmetice. 

Produse farmaceutice

și cosmetice

Îmi va plăcea?

Puncte tari

Info admitereOportunități de angajare


