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Ce se ascunde în spatele denumirii?
Astrobiologul este specialistul care se ocupă cu studiul vieţii pe alte planete. Astrobiologii
încearcă să înţeleagă mecanismele de apariţie şi de susţinere a vieţii în diverse tipuri de mediu.
Această activitate implică adesea studiul vieţii în condiţii extreme, chiar aici, pe Pământ. Aceşti
specialişti studiază diferite planete şi sateliţi naturali, pentru a stabili dacă acestea prezintă
condiţii propice vieţii. Unii astrobiologi activează în cadrul unor proiecte care caută semnale
radio de la forme de viaţă inteligentă din univers, alţii caută locuri în care ar putea exista cele
mai simple forme de viaţă. De obicei, astrobiologii sunt specialişti atât în biologie, cât şi în
astronomie.

Care ar ﬁ programul meu zilnic?
Pentru a aﬂa dacă există viaţă pe alte corpuri cereşti, îţi petreci mult timp în laboratoare, pe
planeta ta natală, testând şi documentând ciclul de viaţă al bacteriilor care pot supravieţui în
condiţii dure, ba chiar studiind fosilele unor forme de viaţă preistorice, în încercarea de a
deduce cum au ajuns pe Terra.

Sunt şanse de angajare în acest domeniu?
Perspectivele de angajare în acest domeniu sunt medii. Cu efort şi perseverenţă, vei găsi un loc
de muncă în acest domeniu!

Unde aş putea profesa?
În universităţi, agenţii ﬁnanţate din fonduri publice (precum Agenţia Spaţială Europeană),
institute de cercetări private (precum Institutul de Cercetare Scripps).

Cât şi ce trebuie să studiez?
Astrobiologia este un domeniu interdisciplinar care presupune o înţelegere integrată, profundă
a fenomenelor biologice, planetare şi cosmice. Pentru a accede în domeniul astrobiologiei, poţi
studia orice disciplină relevantă. Majoritatea astrobiologilor şi-au axat studiile pe ştiinţe,
tehnologie, inginerie şi matematică. Cu toate acestea, unii astrobiologi au studii în discipline
clasice şi ştiinţe sociale precum istorie sau psihologie.

Meseria asta mi se potriveşte dacă...
Dacă te preocupă ideea vieţii pe alte planete, dacă te fascinează originea vieţii pe Terra,
posibilitatea existenţei unor lumi similare cu a noastră şi modul în care a apărut viaţa aici.
Majoritatea astrobiologilor au următoarele trăsături:
ﬂexibilitate - Eşti deschis la ideea de schimbare şi consideri diversitatea drept sarea şi piperul
vieţii.
perseverenţă - Nu te dai bătut nici când te confrunţi cu obstacole mari.
gândire neconvenţională - Materia cenuşie jubilează de ﬁecare dată când îţi vin idei noi.
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