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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, flexibilă şi
dinamică, este reprezentată de cinci programe
de studiu la ciclul de licenţă, 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 noştri care coordonează activitatea
a peste 800 de studenţi

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.
Asociaţia
Profesională
a
Studenţilor
Facultăţii de Horticultură din Craiova oferă
numeroase posibilități de organizare a unor
acțiuni de voluntariat, precum și stagii de
pregătire remunerate în cadrul unor firme
multinaţionale, iar prin programul HOPS derulat
în parteneriat cu Ministerul Muncii şi Ministerul
de Interne din Anglia, asigură studenţilor
facultăţii
noastre
posibilitatea
angajării
permanente după absolvire în cadrul unor
exploataţii agricole private din Anglia.

FII UN STUDENT
EUROPEAN !

ADMITERE
2019
VINO ALĂTURI DE
NOI !

OFERTA
EDUCAŢIONALĂ
2019 - 2020
DOMENII ŞI SPECIALIZĂRI DE STUDIU
DOMENIUL DE STUDII DE
LICENȚĂ/
Specializarea

CIFRĂ DE
ȘCOLARIZARE

HORTICULTURĂ
Horticultură

Buget + Taxă: 60

Peisagistică

Buget + Taxă: 40

INGINERIA PRODUSELOR ALIMENTARE
Tehnologia Prelucrării
Produselor Agricole

Buget + Taxă: 60

BIOLOGIE
Buget + Taxă: 60

Biologie
INGINERIA MEDIULUI
Ingineria și Protecția Mediului în
Agricultură

Buget + Taxă: 60

Durata de şcolarizare este de 4 ani pentru
domeniile Horticultură, Ingineria Mediului,
Ingineria Produselor Alimentare, respectiv de
3 ani pentru domeniul Biologie.

CRITERII DE ADMITERE
MEDIA EXAMENULUI DE BACALAUREAT - 100 %
CRITERII DE DEPARTAJARE

Nota la Bacalaureat la Limba şi literatura română
- probă scrisă;
Nota la Bacalaureat la Proba obligatorie a profilului
- probă scrisă

CALENDARUL
CONCURSULUI DE ADMITERE
PERIOADE DE ÎNSCRIERE
08-22 IULIE 2019; 04-16 SEPTEMBRIE 2019
AFIŞARE REZULTATE PARŢIALE
23 IULIE 2019; 17 SEPTEMBRIE 2019
CONFIRMARE LOC ŞI ÎNMATRICULARE
24-27 IULIE 2019; 18-20 SEPTEMBRIE 2019
REZULTATE FINALE
27 IULIE 2019; 21 SEPTEMBRIE 2019

TAXA DE ÎNSCRIERE

100 lei indiferent de numărul de domenii pentru care
optează candidatul în cadrul aceleiasi facultăți
TAXA DE ÎNMATRICULARE

150 lei

TAXA DE ŞCOLARIZARE

Actele necesare pentru înscriere
▪ Diploma de bacalaureat şi foaie matricolă în
original sau adeverinţă de absolvire pentru
promoţia 2019;
▪ Certificat de naştere şi căsătorie (după caz) –
copii xerox;
▪ Actul de identitate- copie xerox
▪ Adeverinţă medicală de la medicul de familie;
▪ 2 (două) fotografii tip buletin;
▪ un dosar mapă;
▪ Chitanţă pentru taxa de înscriere şi fişă de
înscriere (de la Comisia de admitere);
▪ Adeverinţă din care să rezulte calitatea de
student integralist însoţită de situaţia şcolară
pentru studenţii înscrişi la a doua specializare;
▪ Diploma de licenţă sau diploma echivalentă cu
aceasta precum şi diploma de absolvire pentru
studenţii de colegiu care doresc să urmeze o a
doua specializare, în original sau copie
legalizată.
INFORMEAZĂ-TE!
NE GĂSEȘTI LA:

Tel. 0251.414541
Fax. 0251.414541
Email: fh_secretariat@yahoo.ro
Web: www.ucv.ro
http://horticultura.ucv.ro/horticultura
https://www.facebook.com/
Facultatea.de.Horticultura.Craiova

3000 lei plătibilă în 3 rate

Detalii suplimentare despre
programele de studiu ale Facultății
de Horticultură pentru ciclul de
licență puteți afla pe site-ul facultății

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

Și AICI NE GĂSEŞTI

