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Obiective

Cursuri

Perspective în carieră

 Formarea
de
specialişti
în
taxonomie vegetală şi animală
 Însuşirea metodelor şi tehnicilor de
evaluare
şi
monitorizare
a
diversităţiii plantelor şi animalelor
 Aprofundarea legislaţiei de mediu
a Uniunii Europene, a ghidurilor
procedurale şi a cadrului naţional de
aplicare a acestora
 Formarea abilităţilor necesare
integrării activităţilor de cercetare
din
domeniul
taxonomie
în
proiectele care vizează evaluarea şi
conservarea diversităţii biologice

Principii de taxonomie animală
Principii de taxonomie vegetală
Taxonomie moleculară
Criterii taxonomice în filogenia
nevertebratelor
Noduri filogenetice la vertebrate
Embriologia comparată a plantelor
Ecomorfologia plantelor
Indicatori biologici
Monitorizarea organismelor rare
Principii de muzeologie
Conservarea biodiversităţii
Biostatistică şi modelare matematică
Cursurile se desfăşoară pe module. Partea
practică, se desfăşoară sub formă de activităţi
de laborator, seminarii, aplicaţii pe teren.
Semestrul al patrulea este destinat numai
activităţilor de cercetare şi elaborării lucrării
de disertaţie.
Programul de master TAXONOMIE se
finalizează printr-o teză de disertaţie
prevăzută cu parte experimentală. Teza se
susţine public.

 Laboratoare de profil din
învăţământul superior de stat şi
particular
 Grădini Botanice şi Arborete
 Institute de cercetare: Institutul
de biologie, Institutul Naţional de
ştiinţe Biologice, Institutul de
Speologie „Emil Racoviţă”,
muzee de ştiinţe naturale
 Custodia siturilor Natura 2000
 Administraţia parcurilor naturale
şi naţionale
 Agenţii pentru protecţia mediului
 Centre de germoplasmă (ex.
Banca de gene Suceava)
 Reţeaua Ministerului Mediului şi
Pădurilor
 Reţeaua Ministerului Agriculturii
 Organizaţiile neguvernamentale
care se ocupă de conservarea
biodiversităţii
 Societăţi private specializate în
realizarea studiilor de mediu
 Centre de educaţie ecologică
pentru copii
 Învăţământul preuniversitar

Facilităţi
Acces la laboratoarele de cercetare,
la baza materială asociată, la
sistemele de microfotografiere,
prelucrare şi interpretare a adatelor
de teren
Acces la colecţiile a nouă grădini
botanice din România
Aplicaţii
de
teren
parţial
sponsorizate
Posibilităţi de colaborare la
realizarea contractelor de cercetare

Profesori
Prof. dr. Anca Sârbu
Departamentul de Botanică - Microbiologie

Prof. Dr. Ileana Stoica
Colaborări
Universitatea din Viena, Austria Studiul vegetaţiei acvatice
Leibniz Institute of Ecology and
Regional Development Dresden,
Germania
Managementul
adaptativ al efectelor schimbărilor
climatice asupra ariilor protejate
Muzeul Naţional de Istorie
Naturală „G. Antipa”
Asociaţia Grădinilor Botanice din
România (AGBR)
S.C. APA NOVA S.A. Bucureşti sponsor al aplicaţiilor botanice pe
teren

Departamentul de Genetică

Conf. dr. Florin Aioanei
Departamentul de Biochimie şi Biologie Moleculară

Conf. dr. Paulina Anastasiu
Departamentul de Botanică şi Microbiologie

Conf. dr. Daniela Smarandache
Departamentul de Botanică - Microbiologie

Conf. dr. Andrea Cristina Staicu
Departamentul de Biochimie şi Biologie Moleculară

Lector dr. Crăciun Nicolae
Departamentul de Biochimie şi Biologie Moleculară

Asist. dr. Daniela Teodorescu
Departamentul de Biochimie şi Biologie Moleculară

Dr. Stan Melania
Muzeul Naţional de Istorie Naturală „Grigore
Antipa”

Admiterea
Se organizează în Facultatea de
Biologie a Universităţii din Bucureşti,
în luna septembrie
Examenul de admitere va consta din
două probe:
O probă scrisă: scrisoare de intenţie.
O probă orală:
a. Interviu pe baza scrisorii de intenţie.
b. Prezentarea succintă a părţii originale
din lucrarea de licenţă.

