AGRICULTURA
Programul de studii Agricultură pregătește specialiști care vor avea
cunoștințe și competențe privind:
 Elaborarea tehnologiilor de producție agricolă durabilă,
organizarea şi coordonarea realizării proceselor de producție;
 Elaborarea de strategii pentru implementarea Politicilor
Agricole Comunitare la nivel național ;
 Diagnosticarea şi gestionarea problemelor legate de organizarea
şi managementul fermelor agricole;
 Producerea de material biologic de calitate pentru înmulțirea
plantelor de cultură;
 Expertizarea terenurilor agricole, gestionarea şi alocarea
fondurilor pentru agricultură;
 Asigurarea serviciilor de consultanță şi extensie în agricultură;
Perspective profesionale conform Codului
Ocupaţiilor din România (http://www.rncis.ro)
Inginer agronom; Inspector pentru controlul calității materialului biologic de
reproducerea a plantelor cultivate; Inspector pentru protecția mediului; Consiler
de specialitate pentru agențiile de plăți; Funcționar public de execuție; Consultant
de specialitate; Agronom; Manager de întreprindere mică și/sau mijlocie în
agricultură, silvicultură, vânătoare, piscicultură şi pescuit; Inginer proiectant în
agricultură; Inginer de cercetare în protecția plantelor şi protecția mediului;
Inginer şef fermă agrozootehnică; Şef stație (unitate) de exploatare şi întreținere
a utilajelor pentru agricultură; Referent de specialitate pentru protecția plantelor;
Consilier pentru organizarea teritoriului; Profesor de specialitate în învățământul
preuniversitar (în condițiile legii); Inginer pentru procesarea plantelor aromatice
şi medicinale; Refrent de specialitate în artizanat, tradiții şi meşteşuguri;

Oportunităţi de Studii şi Perfecţionare

Absolvenții noștri pot aprofunda şi dezvolta cunoștințele de
specialitate în cadrul modulelor de MASTERAT şi al ŞCOLII DOCTORALE, în
urma cărora sunt dobândite cunoștințe şi competențe de vârf în domeniile
respective.
Grație numeroaselor relații de colaborare şi parteneriat la nivel
național şi internațional, Facultatea de Agricultură şi Horticultură oferă
studenților şi masteranzilor posibilitatea de studiu și stagii practice în
Universitățile partenere din Franța, Italia, Grecia, Turcia, Spania, Bulgaria ș.a.
prin intermediul burselor oferite de LLP/ERASMUS, Agenția Francofonă,
Catedra UNESCO Culture et Tradition du Vin ş.a.
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Facultatea de Agricultură şi Horticultură
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