
UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA 

FACULTATEA DE HORTICULTURĂ 

De ce să alegi Facultatea de Horticultură ? 

 Pentru că avem potenţial 
 Pentru că suntem dinamici 
 Pentru a te integra într-o comunitate studenţească 
      dinamică şi  activă 

CRITERII DE ADMITERE: 

MEDIA DE LA 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 

Se vor organiza concursuri de admitere în luna iulie  şi în luna 
septembrie, în limita  locurilor rămase disponibile. 

CALENDARUL ADMITERII 
Perioade de înscriere: 6 –17 IULIE; 7 -13 SEPTEMBRIE  
Afişarea rezultatelor parțiale: 18 IULIE; 14 SEPTEMBRIE  
Confirmare loc şi înmatriculare: 20 -23 IULIE; 15-18 SEPTEMBRIE 
REZULTATE FINALE: 24 IULIE; 18 SEPTEMBRIE  

 Taxa de înmatriculare:150 lei 
Taxa de şcolarizare: 3000 lei plătibilă în 3 rate 

ACTELE NECESARE PENTRU ÎNSCRIERE: 
⇒ Diploma de bacalaureat şi foaie matricolă în original sau   

adeverinţă de absolvire pentru promoţia 2020; 
⇒ Certificat de naştere şi căsătorie (după caz) – copii xerox; 
⇒ Copie xerox după actul de identitate; 
⇒ 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        

secretariatul facultății; 
⇒ 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 

În anul universitar 2020-2021, la facultatea noastră, vor  fi 
scoase la concurs locuri la următoarele  domenii și specializări 
de studii la CICLUL I- Studii universitare de licență:  

INFORMAŢII SUPLIMENTARE LA SECRETARIATUL FACULTĂŢII 

Str. A.I Cuza, nr.13 . Craiova, Jud. Dolj, 

Tel./Fax : +40 251 414541 

E-mail: fh_secretariat@yahoo.com

Web: http://www.ucv.ro 

  http://horticultura.ucv.ro/horticultura 

  https://www.facebook.com/Facultatea.de.Horticultura.Craiova 

MOTIVARE 

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  

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, iar prin programul HOPS derulat în parteneriat 
cu Ministerul Muncii şi Ministerul de Interne din Anglia, există posibilitatea 
angajării permanente după absolvire în cadrul unor exploatații agricole private 
din Anglia.  

În timpul facultății se vor asigura stagii de practică în cadrul locațiilor proprii: 
S.D. Banu Mărăcine Craiova, S.C.D.P. Vâlcea, centrul experimental Rânca-Gorj
şi S.C.D.A. Caracal.

DOMENIU / Specializare Cifră de școlarizare 

HORTICULTURĂ 

Horticultură   Buget + Taxă: 60 

Peisagistică   Buget + Taxă: 40 

INGINERIA  PRODUSELOR ALIMENTARE 

Tehnologia Prelucrării 
Produselor Agricole 

  Buget + Taxă: 60 

BIOLOGIE 

Biologie   Buget + Taxă: 60 

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  


