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LA FACULTATEA DE HORTICULTURĂ ...
... PENTRU CĂ SUNTEM DINAMICI






Facultatea de Horticultură din Craiova reprezintă cea
mai bună opțiune pentru cei care doresc să
dobândească o pregătire profesională solidă în
domeniile de studii Horticultură, Ingineria Produselor
Alimentare, Biologie și Ingineria Mediului. Facultatea
de Horticultură din Craiova le oferă absolvenților săi
șanse sporite de a se integra pe piața muncii, de a se
realiza atât în plan profesional cât și uman.
Oferta noastră educaţională pentru ciclul II de studiiMASTER este reprezentată de cinci programe de
studiu, toate la forma de învăţământ ZI.
Nivelul ridicat de pregătire și prestigiul instituției oferă
absolvenților noștri numeroase oportunităţi de angajare
pe piaţa muncii.

... PENTRU CĂ AVEM POTENŢIAL




Facultatea de Horticultură din Craiova dispune de o
bază materială dezvoltată, cu săli de curs și
laboratoare modernizate, dotate cu aparatură și
echipamente de ultimă generaţie.
Dispunem de Staţíuni didactice pentru instruirea
studenţilor în vederea consolidării cunoştinţelor
teoretice şi pentru formarea abilităţilor, spre a le aplica
în concordanţă cu specializarea pentru care se
instruieşte.

... PENTRU A TE INTEGRA ÎNTR-O
COMUNITATE STUDENŢEASCĂ
DINAMICĂ ŞI CREATIVĂ


Asociaţia Studenţilor Facultăţii de Horticultură din
Craiova este forma de organizare a studenţilor noştrii
care coordonează activitatea a peste 800 de studenţi

Aici începe drumul tău spre o carieră de
succes şi o viaţă împlinită. Aici găseşti cele mai bune
specializări pentru a te pregăti în domenii căutate pe
piaţa muncii şi bine plătite! Se asigură dublă calificare
prin cursurile modulului pedagogic
Graţie numeroaselor relaţii de colaborare
şi parteneriat la nivel naţional şi internaţional,
Facultatea de Horticultură
oferă studenţilor şi
masteranzilor multiple posibilități de studiu în
Universităţile partenere din: Franţa, Italia, Grecia,
Turcia, Spania, Austria, Bulgaria prin intermediul
burselor
oferite
de
LLP/ERASMUS,
Agenţia
Francofonă, Catedra UNESCO Culture et Tradition du
Vin ş.a.

Studenţii masteranzi îşi pot desăvârşi
pregătirea academică urmând cursurile programului
de doctorat. Școala doctorală de Ingineria Resurselor
Vegetale și Animale desfășoară programele de studii
universitare de doctorat ştiinţific, care au ca finalitate
producerea de cunoaştere ştiinţifică originală,
relevantă internaţional, pe baza unor metode
ştiinţifice, organizat numai la forma de învăţământ cu
frecvenţă.

FII UN STUDENT
EUROPEAN !

ADMITERE
2018
MASTER
VINO
ALĂTURI DE NOI !

OFERTA
EDUCAŢIONALĂ
MASTER
2018 - 2019
CRITERII DE ADMITERE
MEDIA DE LA EXAMENUL DE LICENȚĂ - 75 %
MEDIA ANILOR DE STUDII 25 %,

DOMENII
ŞI PROGRAME DE STUDIU

CRITERII DE DEPARTAJARE

DOMENIUL

PROGRAMUL DE
STUDII

Ingineria
produselor
alimentare

Expertizare
viti-vinicolă
Management şi
consultanţă
în horticultură
şi dezvoltare rurală
Siguranţă alimentară
şi protecţia
consumatorului

Ingineria
mediului

Managementul ecologic
al resurselor naturale

Biologie

Evoluția ecosistemelor
naturale și conservarea
biodiversității

Horticultură

NUMĂR
DE
LOCURI

MEDIA LA PROBA SCRISĂ A EXAMENULUI
DE LICENȚĂ

(Buget + taxă)

CALENDARUL ADMITERII

50

PERIOADA DE ÎNSCRIERE
9-17 IULIE 2018; 10-19 SEPTEMBRIE 2018

50

50

AFIŞARE REZULTATE PARŢIALE
20 IULIE 2018; 21 SEPTEMBRIE 2018

CONFIRMARE LOC ŞI
ÎNMATRICULARE
20-23 IULIE 2018; 24-25 SEPTEMBRIE 2018

REZULTATE FINALE
50

24 IULIE 2018; 25 SEPTEMBRIE 2018

TAXA DE ŞCOLARIZARE
50

Detalii suplimentare despre programele de
studiu ale Facultății de Horticultură pentru
ciclul de master puteți afla la adresa:
http://horticultura.ucv.ro/horticultura/master

3000 RON PLĂTIBILĂ ÎN 3 RATE

Actele necesare pentru înscriere
• fişa de înscriere – (de la Comisia de
admitere )
• diploma de bacalaureat şi diploma
de licenţă (sau echivalenta), ambele
în original, însoţite de foile
matricole;
• certificat de naştere şi căsătorie
(după caz) – copie xerox;
• copie xerox act de identitate;
• 2 (două) fotografii tip buletin;
• un dosar mapă;
• chitanţă pentru taxa de înscriere sau
acte doveditoare pentru scutirea de
plată a taxei de înscriere.
PENTRU DETALII SUPLIMENTARE
CONTACTEAZĂ-NE LA:

Secretariatul Facultăţii de Horticultură,
Str. A.I Cuza, nr.13, Tel. 0251.414.541
Email: fh_secretariat@yahoo.ro
http://horticultura.ucv.ro/horticultura
https://www.facebook.com/
Facultatea.de.Horticultura.Craiova

Te asteptăm să te alături studenților de elită
de la Facultatea de Horticultură !

