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 Cadrele didactice de la specializările Biologie și Biochimie din cadrul Facultății de 

Chimie, Biologie, Geografie au dovedit de-a lungul timpului o preocupare constantă în ceea ce 

priveşte implicarea studenţilor în activităţile de creaţie, cercetare şi publicarea de lucrări 

ştiinţifice. 

 Toţi studenţii ce aspiră la o carte de vizită serioasă, la accesarea unor burse de 

performanţă, respectiv a unor burse de cercetare pentru cei mai implicaţi studenţi în activităţile 

extracuriculare, ar trebui să ţină cont de acest aspect al activităţii de cercetare ştiinţifică ce poate 

fi desfăşurată în perioada studenţiei, indiferent că vorbim de Studii universitare de licenţă sau de 

Studii universitare de masterat sau doctorat.  Din dorinţa aplicării reale a principiului unui 

învățământ centrat pe student și de a atinge standarde din ce în ce mai ridicate ale activităţilor 

studenţeşti, am inițiat în primăvara anului 2018, acest proiect intitulat “BIOSTUDENT - 

Provocările cercetării științifice studențești în domeniul Biologiei”.  

 Realizarea unui articol de calitate reprezintă un pas decisiv spre însuşirea corectă a 

deprinderilor necesare pentru: 

• conceperea şi redactarea lucrării de licenţă (pentru studenţii din anul III de Studii de Licenţă) 

• conceperea şi redactarea lucrării de disertaţie (pentru studenţii din anul II - Master) 

• conceperea şi realizarea de lucrări ştiinţifice pentru participarea la conferinţe, simpozioane şi 

sesiuni ştiinţifice studenţeşti. 

 Pentru a fi publicate, articolele propuse trebuie să respecte cerintele de tehnoredactare, 

Toate manuscrisele trebuie transmise electronic, printr-un e-mail la adresa nicoleta.ianovici@e-

uvt.ro. Materialele vor fi analizate de o comisie alcătuită din cadre didactice de la Departamentul 

Biologie-Chimie. Conceperea şi redactarea unui articol trebuie să se finalizeze cu obţinerea unui 

calificativ minim necesar pentru a fi publicat în revista BIOSTUDENT. Calificativul final se 

acordă de către cadrul didactic coordonator al Cercului studenților biologi și biochimiști. 

  Revista BIOSTUDENT - Provocările cercetării științifice studențești în domeniul 

Biologiei este dedicată studenților, masteranzilor, doctoranzilor. BIOSTUDENT este o revistă 

științifică cu peer-review care vine în sprijinul tinerilor cercetători care doresc să își facă 

cunoscute rezultatele propriilor cercetări, dându-le astfel posibilitatea de a-și îmbunatăți șansele 

în parcurgerea unei mai bune dezvoltări profesionale. Editarea revistei BIOSTUDENT 

reprezintă un pas important în direcția valorificării cercetării științifice studențești din domeniul 

Biologie iar articolele studenților vor purta și amprenta personalității îndrumătorilor științifici. 
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Revista se dorește a fi o proba a calității si anvergurii actului de cunoaștere cultivat la 
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• referinţe bibliografice. 
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