
FACULTATEA DE HORTICULTURĂ

Absolvenții studiilor universitare de licență își pot exercita profesia conform competențelor și drepturilor corespunzătoare diplomei dobândite, în instituțiile sau 
exploatațiile de profil horticol, în industria alimentară, în protecția mediului, cercetare științifică, sănătate, în diverse structuri administrative (DADR, APIA, OJCA, 
Direcții Sanitar Veterinare, APDRP, ș.a.) sau în învățământul de profil, pentru toate domeniile, cu condiția absolvirii cursurilor Departamentului pentru Pregătirea 
Personalului Didactic (DPPD) conform legislației în vigoare.

Absolvenții Facultății de Horticultură pot aprofunda și dezvolta cunoștințele de specialitate în cadrul celor cinci module de MASTERAT (pentru fiecare domeniu 
de licență – Management și consultanță în horticultură și dezvoltare rurală, Expertizare viti-vinicolă, Siguranță alimentară și protecția consumatorului, Evoluția 
ecosistemelor naturale și conservarea biodiversității, Managementul ecologic al resurselor naturale) și al ȘCOLII DOCTORALE Ingineria resurselor vegetale și 
animale, în urma cărora sunt dobândite cunoștințe și competențe de vârf în domeniile respective.

Facultatea de Horticultură a Universităţii din Craiova asigură pregătirea academică a specialiştilor de înaltă calificare în domeniile: Horticultură, 
Ingineria Produselor Alimentare, Biologie, Ingineria Mediului și într-o serie de domenii conexe, precum protecţia plantelor, ştiinţele solului, 
conservarea biodiversității, managementul ecosistemelor antropice, în principal pentru sectoarele de producţie, cercetare, învăţământ, servicii, 

management şi consultanţă, expertiză, analize şi determinări de laborator, business, asigurări, finanțarea investițiilor rurale, administraţie, managementul 
integrat al producţiei horticole şi agroalimentare, dezvoltarea spaţiului rural, prin calitatea actului educaţional, prin dialogul cu societatea şi adaptarea la nevoile 
concrete ale acesteia, astfel încât să contribuie la dezvoltarea locală, regională, naţională şi europeană din punct de vedere social, economic şi cultural.

Numeroasele relații de colaborare și parteneriat la nivel național și internațional, pe care Facultatea de Horticultură le are în prezent, oferă studenților și 
masteranzilor posibilitatea de studiu și efectuarea de stagii de Practică în Universitățile partenere (Universitatea Bourgogne, Institut Universitaire de la Vigne et 
du Vin Jules Guyot din Dijon, Universitatea Montpellier Supragro – Franţa, Universita' Degli Studi Della Tuscia – Italia, Technological Education Institution of 
Larissa – Grecia, Karadeniz Teknik Universitesi, Marmara Universitesi Istanbul – Turcia, Universidad de la Rioja, Universidad Castilla La Mancha – Spania, 
University of Plovdiv – Bulgaria ș.a.) prin intermediul burselor oferite de LLP/ERASMUS, Agenția Francofonă, Catedra UNESCO Culture et Tradition du Vin ş.a. 

INGINERIA PRODUSELOR 
    ALIMENTARE                                                          240 credite ZI  

   Tehnologia Prelucrării Produselor Agricole          buget 27, taxă 33          

INGINERIA MEDIULUI                                                     240 credite ZI
   Ingineria şi Protecţia Mediului în Agricultură          buget  32, taxă 28

BIOLOGIE                                                                         180 credite ZI
   Biologie                                                                   buget  40, taxă 20

HORTICULTURĂ                                                     240 credite ZI     
   Horticultură                                                                       buget  29, taxă 31
   Peisagistică                                                        buget  24, taxă 16       

SESIUNEA IULIE 2020
Perioada de înscriere: 06 - 17 iulie

Afişarea rezultatelor parțiale: 18  iulie
Confirmarea locurilor: 20 - 23 iulie

Afişarea rezultatelor: 24 iulie

SESIUNEA SEPTEMBRIE 2020
Perioada de înscriere: 07 - 13 septembrie

Afişarea rezultatelor parțiale: 14 septembrie
Confirmarea locurilor: 15 - 18 septembrie

Afişarea rezultatelor: 18 septembrie

Str. A. I. Cuza 13, Craiova, 200585 
Tel./Fax: 0251 414541

Web: http://horticultura.ucv.ro/horticultura
Facebook: https://www.facebook.com/Facultatea.de.Horticultura.Craiova 

E-mail: fh_secretariat@.yahoo.ro


