
Profilul Real 

Specializarea Științele naturii 

Ce înveți? 

➢ orientarea prioritară a educaţiei spre observarea şi interpretarea proceselor naturale care au 
loc în mediu, spre înțelegerea impactului reciproc între mediu şi activităţile umane;  

➢ investigarea şi interpretarea interdependențelor în și între sisteme biologice, fizice şi chimice 
prin abordări inter-, pluri-, transdisciplinare;  

➢ formarea unui comportament  activ şi responsabil  în domeniul protecţiei mediului, a unui stil 
de viaţă sănătos.  
 

CARE SUNT BENEFICIILE TALE? 
➢ Studiul în laboratoare de profil, modern utilate,  
➢ Comportamentul activ şi responsabil în domeniul protecţiei mediului și a unui stil de viaţă 

sănătos,  
➢ Interes pentru realizările și descoperirile din domeniul stiințelor,  
➢ Motivația pentru informarea și documentarea științifică,  
➢ Respect față de orice formă de viață și atitudine protectivă față de acestea,  
➢ Receptivitate și flexibilitate pentru aplicarea cunostințelor de biologie în viața cotidiană,  

 

Discipline de studiu 
➢ Disciplinele prioritare în acestă specializare aparţin ariei curriculare Matematică şi ştiințe ale 

naturii: matematică (disciplină obligatorie la Bacalaureat), fizică, chimie, biologie.  
➢ Disciplinele înrudite specializării aparţin ariei curriculare Tehnologii: tehnologia informației 

și a comunicațiilor (TIC), informatică.  
➢ Disciplinele specifice profilului umanist aparţin ariilor curriculare Limbă şi comunicare (limba 

şi literatura română – disciplină obligatorie la Bacalaureat; două limbi moderne: engleză, 
franceză); Om şi societate (istoria şi geografia – studiate în fiecare an; logică și argumentare – 
clasa a IX-a; psihologie – clasa a X-a; economie – clasa a XI-a; filosofie – clasa a XII-
a); Arte (educaţie muzicală, educaţie vizuală – studiate în clasele a IX-a şi a X-a).   

➢ Discipline comune celor două profiluri: educaţie fizică şi sport, educație antreprenorială, 
consiliere şi orientare.  
 

UNDE POȚI PROFESA LA FINALIZAREA STUDIILOR? 
➢ Operator introducere și prelucrare date  
➢ Laborant  
➢ Specialist în agențiile de protecția mediului 

 

EVOLUȚIA ÎN CARIERĂ 
ÎnvĂȚĂmânt postliceal – calificarea: Asistent medical generalist, Asistent farmacie  

ÎnvĂȚĂmânt superior:  

➢ Facultatea de Medicină 

➢ Facultatea de Stomatologie  

➢ Facultatea de Farmacie  

➢ Facultatea de Chimie  

➢ Facultatea de Biologie  

➢ Facultatea de Fizică 


