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Anexa 4 

Lista anilor de studii/specializărilor eligibile 

Nr. 
Crt. 

Facultatea Etapă de selecție  Specializări  

1 Facultatea de 
Biologie si 
Geologie 

Etapa I – 
decembrie 2018 
20  
din care cel puțin 
2 din mediul rural 

 licenta an II/specializare biologie linia maghiara, 
practica de teren ecologie, o saptamana dupa sesiunea 
de examen din vara (14 ore), ecologie si protectia 
mediului linia maghiara, practica de teren ecologie, o 
saptamana dupa sesiunea de examen din vara (14 ore), 
geologie linia maghiara (48 de ore), biochimie linia 
romana (48 de ore), geologie linia romana (56 de ore) 

 licenta an III,inginerie geologică (56 de ore) 

Etapa II 
20  
din care cel puțin 
2 din mediul rural 

 licenta biologie şi biochimie an II linia romana practica 
56 ore,  licentă an  III  biotehnologii industrial linia 
romana, practica - 3 saptamani (90 ore) in sem. VI 
(perioada 03.07- 24.07.) 

 master an I specializările Biologie medicală, practica o 
saptamana după sesiunea de vara, master an II 
Biotehnologie moleculara,  Biologie medicala şi  
Ecologie sistemica linia romana, practica cercetare sem 
IV,   

 licenta an II linia maghiara specializarile biologie şi 
ecologie şi protectia mediului, practica de teren o 
saptamana dupa sesiunea de examen din vară,  

 master an I  biologie medicala linia maghiara, practica o 
saptamana dupa sesiunea din vara, master an I ecologie 
terestra  si acvatica linia maghiara, practica două 
saptamani dupa sesiunea din vara,  

 master an II specializarile biologie medicala şi ecologie 
terestra si acvatica linia maghiara, practica cercetare in 
sem IV,  licenţă geologie an II linia maghiara şi linia 
romana si an III Ingienrie geologica, practica 56 de ore 
dupa sesiunea de vara,   

 licenta an IV inginerie geologica linia romana 

 master an I Geologie aplicata limba romana, practica 56 
de ore in sem V, 

  master an II Geologie aplicata limba romana, practica 
sem III 56 ore si practica de cercetare sem IV 


