
AGRONOMIE                                                                  240 credite ZI/FR                                                   
   Agricultură                                                      buget  55, taxă 45, FR 75
   Montanologie                                                                buget  25, taxă 35

INGINERIA PRODUSELOR ALIMENTARE                      240 credite ZI
   Controlul și expertiza produselor alimentare             buget  30, taxă 20

INGINERIE GEODEZICĂ                                                 240 credite ZI
   Măsurători terestre și cadastru                                   buget  30, taxă 20

SILVICULTURĂ                                                                240 credite ZI 
   Silvicultură                                                                  buget  29, taxă 21  

Facultatea de Agronomie este una dintre cele mai vechi instituţii de învăţământ superior agronomic din România, a cărui existenţă 
este atestată prin Legea nr. 138 din 25 aprilie 1947. Oferta educaţională, flexibilă şi dinamică, este reprezentată prin programe de studiu 

la ciclul de licenţă, atât la forma de învăţământ ZI cât şi la forma de învăţământ IFR, în concordanţă cu exigenţele şi normativele ARACIS, 
asigurând compatibilitatea cu cadrul naţional al calificărilor (RNCIS) şi Sistemul European de Credite Transferabile (ECTS). 

Absolvenţii Facultăţii de Agronomie pot aprofunda şi dezvolta cunoștințele de specialitate prin parcurgerea modulelor de MASTERAT şi a 
ŞCOLII DOCTORALE, în urma cărora sunt dobândite cunoștințe şi competenţe de vârf în domeniile respective. Graţie numeroaselor relaţii de 
colaborare şi parteneriat la nivel naţional şi internaţional, Facultatea de Agronomie oferă studenţilor şi masteranzilor posibilitatea de studiu în 
Universităţile partenere: Universitatea Montpellier Supragro – Franţa, Universita'Degli Studi Della Tuscia – Italia, Mendel University in Brno- 
Cehia, Technological Education Institution of Larissa – Grecia, Karadeniz Teknik Universitesi, Marmara Universitesi Istanbul, Mehmet Akif Ersoy 
University-Turcia, Universidad de Castilla la Mancha Albacete, Universidad de la Rioja, Logrono- Spania, Paisii Hilendarski University of Plovdiv, 
Bulgaria). Programul HOPS (derulat în parteneriat cu Federația Națională a Tinerilor Fermieri din Anglia și Țara Galilor) și Parteneriatul 
transnațional universități-întreprinderi pentru practica studenților (derulat în parteneriat cu Mișcarea Română pentru Calitate, Universitatea din 
Craiova, Universitatea Transilvania din Brașov, Asociația Internațională MAC-Team Aisbl – Bruxelles și Asociația Amadeus Viena, Austria) 
asigură studenților și masteranzilor posibilitatea efectuării unor stagii de pregătire practică în cadrul unor întreprinderi/companii și unități de 
producție și/sau cercetare din țările partenere.

În cei 69 de ani de existenţă a învăţământului superior de profil s-a format un corp profesoral recunoscut pe plan naţional şi internaţional care, 
alături de baza materială de care dispune în prezent Facultatea de Agronomie, asigură pregătirea teoretică şi practică a studenţilor, 
masteranzilor şi doctoranzilor la cele mai înalte standarde.

FACULTATEA DE AGRONOMIE

Str. Libertății 19, Craiova, 200583 
Tel./Fax: 0251 418475

Web: www.agro-craiova.ro 
E-mail: secretariat.agronomie@ucv.ro

Perioada de înscriere: 06 - 18 iulie
Afişarea rezultatelor parțiale: 18 iulie

Confirmarea locurilor: 20 - 23 iulie
Afişarea rezultatelor finale: 23 iulie

Perioada de înscriere: 07 - 14 septembrie
Afişarea rezultatelor parțiale: 14 septembrie

Confirmarea locurilor: 15 - 18 septembrie
Afişarea rezultatelor finale: 18 septembrie

SESIUNEA IULIE 2020 SESIUNEA SEPTEMBRIE 2020


