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Titlu proiect: REABILITAREA ȘI DOTAREA BAZEI DE PRACTICĂ ÎN DOMENIUL 

HORTICULTURII LA UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA 

Domeniul D3: Asigurarea funcționării în bune condiții a grădinilor botanice universitare, a 

stațiunilor didactice, a bazelor de practică și a altor infrastructuri de susținere a activităților 

didactice, similare bazelor de practică, din cadrul universităților, folosite pentru instruirea 

studențilo 

Durata proiectului: mai-decembrie 2022 

Obiective: 

Obiectivul general al proiectului îl constituie îmbunătățirea calității activităților și serviciilor 

oferite studenților, bazată pe dezvoltarea abilităților practice prin reabilitarea și dotarea bazei 

de practică la Facultatea de Horticultură, Universitatea din Craiova, cu ajutorul fondului de 

dezvoltare instituţională. 

Obiectivele specifice: 

O1. Îmbunătățirea calității activităților și serviciilor oferite studenților în baza de practică a 

Facultății de Horticultură prin reabilitarea și dotarea spațiilor existente. 

O2. Promovarea activităților, serviciilor oferite și a rezultatelor obținute, în vederea creșterii 

impactului educaţional, științific și cultural, prin activități de diseminare a rezultatelor obținute 

și organizarea de activităţi instructiv-educative și de cercetare aplicativă. 

O3. Repararea și întreținerea bazei materiale existente pentru pregătirea profesională a 

studenților, bazată pe dezvoltarea abilităților practice, prin asigurarea bazei științifice, biologice 

și tehnologice în măsură să asigure pregătirea și formarea profesională. 

O4. Realizarea de tematici experimentale moderne legate de lucrările de finalizare a studiilor 

universitare. 
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Rezultate: 

Rezultatele obţinute în urma implementării proiectului asigură funcţionarea în bune condiții a 

bazei de practică folosite pentru instruirea studenților la Facultatea de Horticultură şi permite 

creşterea calităţii actului didactic. Este pusă la dispoziția studenților și masteranzilor o bază de 

practică reabilitată și dotată corespunzător în vederea îmbunătățirii calității activităților și 

serviciilor oferite. Indicatorii asumați prin proiect au fost îndepliniți. 

Rezultatele obţinute sunt următoarele: 

R1: bază de practică (livadă didactică și experimentală, pepinieră didactică) reabilitată și dotată 

pentru desfășurarea în bune condiții a activităților aplicative, de cercetare și a practicii de 

specialitate a studenților, masteranzilor și doctoranzilor. 

R2: activități instructiv-educative și de cercetare aplicativă, evenimente educaționale și 

științifice realizate cu studenții și pentru studenți. 

R3: spațiu de lucru (săli de curs, laborator, magazii, seră, anexe) igienizat și dotat cu mobilier, 

ce permite desfășurarea activităților practice și aplicative în condiții optime. 

R4: lucrări de licență/disertație/doctorat. Baza de practică reabilitată permite abordarea unor 

tematici experimentale moderne pentru realizarea lucrărilor de finalizare a studiilor 

universitare. 

  



 

 


