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Transformăm lumea 
într-un loc mai bun

Facultatea de Agricultură

Facultatea de Horticultură

Facultatea de Ingineria și Gestiunea 
Producțiilor Animaliere

Facultatea de Medicină Veterinară

Facultatea de Îmbunătățiri Funciare 
și Ingineria Mediului

Facultatea de Biotehnologii

Facultatea de Management și 
Dezvoltare Rurală

“Gândurile tale devin cuvintele tale, 
Cuvintele tale devin acțiunile tale,
Acțiunile tale devin obiceiurile tale,
Obiceiurile tale devin valorile tale,
Valorile tale devin destinul tău 
                                
                                     Mahatma Gandhi



“
“

Dragă bobocule, bine ai venit în 
comunitatea #extraordinară a 
Universității de Științe 
Agronomice și Medicină 
Veterinară din București!
 
Felicitări că ai ales să fii 
#student USAMV București!

Universitatea de Științe Agronomice 
și Medicină Veterinară din București 
este o instituție de învățământ 
supe rior de stat, un mediu dedicat 
educației și transformării tale 
profesionale și personale. 

Înțelegem că învățarea vine sub 
diferite forme. În anii care vor urma vei 
avea timp să îți faci prieteni adevărați, 
să înveți din greșeli și să te descoperi 
pe tine însuți. Vei face acest lucru în 
timp ce vei acumula cunoștințe și 
abilități și te vei implica în 
activitatea de formare profesională 
și de socializare.  

Contribuie și tu la viața și structura 
acestei universități și a comunității 
sale diverse! Este șansa ta la dezvolta
rea academică și profesională și abia 
aștept să te văd împlinit. Este 
momentul ca tu să investești în tine!

Prof. univ. dr. Răzvan Ionuț Teodorescu
Rector USAMV București



Ai parte de o experiență 
#extraordinară într-o 
comunitate complexă

Campusul 
Agronomie 
Herăstrău

Viața de student este o etapă unică în dezvoltarea ta. 
Ai posibilitatea să te împlinești și săți descoperi 
talentul #extraordinar.

38 ha
în care se află cele
6 din cele 7 facultăți 
ale USAMV.

Ai pășit întrun 

în care se îmbină 
spațiile de învățare 
cu cele de cazare și 
relaxare. Un spațiu 
dezvoltat din grijă 
față de mediul
înconjurător, alături 
de o comunitate 
activă de studenți.

10
cămine moderne, 
cu peste 4000 locuri

Sala de sport Cămin studențesc

Parcul dendrologic Sera Hortinvest

Biserica Sfinții Chiril și Metodiu Teren de fotbal



Sala de  Sport

Sere

Corp A Rectorat

Gradina Botanica

Parcul Dendrologic

Parc

Corp BHorticultura

Zona camine
Biotehnologii

Corp PManagement

HalaMecanizare

Centrul deConsiliere

Restaurant & CantinaViticultura

Casa Flori

Biologie

ColegiulTertiar

Laborator Inginerie

CasaVegetatie
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Campus Agronomie-Herastrau
-Bulevardul Marasti nr.59-

Facultatea de
Agricultura

Facultatea de
Horticultura

Facultatea de
Ingineria si
Gestiunea
Produselor
Animaliere

Facultatea de
Imbunatatiri Funciare
si Ingineria Mediului

Facultatea de
Biotehnologii

Facultatea de
Management si
Dezvoltare Rurala

intrare campus iesire campus

A7

A5
A6

A2

A4
A1 0

ASE
ASE A9

A8
A3

A1

Facultatea de  ImbunatatiriFunciare  si  Ingineria Mediului
Centrul de  Cercetare  pentruStudiul Produselor Agroalimentare



#extraordinar 
... se întâmplă aici, chiar acum

Campusul 
„Medicină 
Veterinară - 
Cotroceni”

Spitalul           
Universitar de 
Urgență „Prof.dr. 
Alin Bîrțoiu”

În campusul nostru, în laboratoare și clinici, în sălile de curs și în 
spitalul nostru. Deci ce mai aștepți? 
Găsește extraordinarul din tine! 

5,5 ha
în centrul Bucureştiului, în imediata vecinătate 
a Palatului Parlamentului

Totul este gândit în jurul tău, al studentului. În cea mai prestigioasă 
facultate de medicină veterinară din țară ai acum primul Spital Veterinar 
dedicat mediului universitar și învățării la cele mai înalte standarde.



Parc

Parc

Pavilion I .C.Z.Prof.  univ.  dr.  G.K.  Constantinescu

Pavilion Clinici

Depozit furaje

SpitalulUniversitar de  UrgentaProf.  univ.  dr.  Alin Birtoiu

Centru Universitar deMedicina Experimentala

Pavilion Prof.  univ.  dr.  Al.  Locusteanu

AdministrativIDSA/ANSVSA
AmfiteatrulProf.  univ.  dr.  Paul RieglerInstitutul de  Diagnosticsi  Sanatate  AnimalaANSVSA

Caminstudentesc

Sources: Esri, HERE, Garmin, FAO, NOAA, USGS, © OpenStreetMap contributors, and the GIS User Community

Splaiul IndependenteiFacultatea de
Medicina Veterinara

-Splaiul Independentei nr.105-

PavilionProf.  univ.  dr.  Ion Bercea

Anatomie  Patologica

Anatomiepatologica( reabilitare)

Anatomie

ColegiulMedicilor Veterinari

Accescampus

Accescampus

Cantina
Magazin



Universitatea în 
care toți studenții 
au loc garantat la 
cămin!

Camere moderne, 
în inima orașului, 
aproape de tot ce 
ai nevoie.

Am investit în viitorul tău
Un campus în care să te simți 
ca acasă



Ce înseamnă servicii 
de cazare la cămin?

•  11 cămine cu peste 
1000 de camere 
disponibile, fiecare
cămin cu săli de lectură 

•  Pat de o persoană 
clasic sau suprapus

•  Birou, dulap

•  Toalete și dușuri 
private sau comune, la 
capătul fiecărui hol

•  Servicii de curățenie

•  Rețea WiFi  TV 
gratuită 

•  Transport public 
către campus 

•  Peste 1000 de locuri 
de parcare gratuite în 
incinta campusului

Tipuri de camere

•  Camere Standard 
single cu toaletă și 
dușuri comune

•  Camere Duble cu baie 
și duș propriu 

•  Camere de 4 persoane 
cu paturi suprapuse 
și toaletă și dușuri 
comune

Fii activ într-un 
campus verde!

Contactează 
Direcția Campus 
Studențesc

directiacampus@
usamv.ro
0756.116.224 

INFO

Cămin A4
Birou Administrativ 
si Casierie 

Cămin A1
XEROX

Cămin A3
Cabinet Medical

Cămin A5 
Carduri de Acces

Află detalii 
complete:
usamv.ro/studenti/
cazare



Ai acces la 
Cursuri de Formare 
Profesională 
autorizate ANC.

Cursuri de Competențe 
Digitale - USAMV  este
Centru Autorizat de
Testare Certiport.

Cursurile sunt adaptate pentru 
a satisface exigențele de pe piața 
forței de muncă și pentru a oferi 
oportunități de dezvoltare 
profesională.

La USAMV ai un centru 
dedicat cu programe 
special concepute pentru 
a te sprijini pe tot parcursul 
studiilor
    Consiliere ofertă 
    educațională, orientare 
    în carieră, consiliere vocațională, 
    antreprenorială și psihologică

Descoperă-ți vocația și traseul 
profesional

Abia așteptăm să te 
cunoaștem!
Vino la BOBOCFEST, ai o întreagă zi 
dedicată ție!
Toată lumea se îndrăgostește de 
campusul nostru, o să afli și tu de ce.

Ai un tur ghidat al campusului

Intrii în contact cu Asociațiile 
Studențești 

Afli cum îți poți dezvolta 
pasiunile

Descoperi oportunitățile 
internaționale de studiu sau 
de practică

Vezi la ce cursuri de orientare în 
carieră te poți înscrie



 USAMVgo

 UMS

 E-Learning

 Academic USAMV Site

Platforma socială 
care te ajută să 
rămâi în perma
nență conectat 
cu comunitatea 
#extraordinară 
USAMV. 
Înscriete acum în 
platformă!

Vrei să ai acces 
oricând la notele, 
taxele și situația 
ta școlară? 
Platforma 
University 
Management 
System te ține 
la curent cu toate aspectele ce 
țin de parcursul tău universitar.

Experiența ta 
universitară nu 
se rezumă doar 
la cursurile și 
seminariile din 
orar! Platforma 
eLearning îți pune 
la dispoziție 
cur suri interactive, 
extracurriculare, 
pe care le poți 
parcurge pentru 
a te dezvolta 
profesio nal și 
personal.

Cursuri cu 
prezență fizică 
sau online, 
Academic este 
locul în care 
găsești toate 
cursurile și 
semi nariile de 
care ai nevoie, la 
un click distanță.

Locul în care 
găsești toate 
informațiile 
actuale  legate  
de cele mai  
recente 
evenimente, 
anunțuri sau 
informații utile.

Platforme
academice

SCANEAZĂ-MĂ!



3 Octombrie
Deschiderea anului universitar

5 Octombrie
BobocFest

26 Aprilie 2023
USAMVJobs

69 Octombrie
Toamna Horticolă Bucureșteană

47 Decembrie
One Health Student Conference

 8 Aprilie 2023
Crosul USAMV

69 Octombrie
Diplomacy and Eramsus+ Days

Iunie  2023
Agriculture for Life, Life for Agriculture 

Scientific Conference

*Datele prognozate pentru evenimentele anuale pot suferi modificări ulterioare.

Mai 2023
Zilele Horticulturii Bucureștene

Mai 2023
ZIlele Facultății de Medicină Veterinară

Calendarul evenimentelor 
anuale USAMV București 
2022-2023



Bobocfest: Eveniment dedicat bobocilor. 
Află de ce este #extraordinar să fii student la USAMV. Vino 
la BOBOCFEST să cunoști comunitatea universității tale!

Toamna Horticolă: Expoziție cu vânzare, ateliere și 
degustări care te vor introduce în lumea horticulturii, chiar 
în campusul tău.

Diplomacy and Erasmus+ Days: Eveniment dedicat 
programelor, ideilor și conceptelor moderne care 
promovează educația la nivel internațional.

One Health Student Conference: O inițiativă altfel către 
îmbunătățirea dome niului sănătății și sustenabilității uni
versului umananimal, unde studenții cercetători comunică 
și împărtășesc contribuțiile lor la nivel internațional în ceea 
ce privește amenințările globale ale domeniului sanitar.

Crosul USAMV: Competiție sportivă studențească 
dedicată studenților și tuturor iubitorilor de sport, de la mic 
la mare. Aleargă și bucurăte în același timp de un traseu 
verde și de aerul proaspăt de primăvară. 

USAMV Jobs: Târg anual de joburi unde poți intra în 
contact direct cu firmele de top din sectorul agronomic și 
de medicină veterinară. Pășește către o carieră de succes 
chiar din anii studenției!

Zilele Horticulturii Bucureștene: Cel mai mare 
eveniment al primăverii îți oferă o călătorie în lumea 
horticulturii prin participarea la conferințe, ateliere, 
demonstrații, dar și prin expoziția cu vânzare.

Zilele Facultății de Medicină Veterinară: Cel mai mare 
eveniment dedicat sănătății și îngrijirii animalelor.

Agriculture for Life, Life for Agriculture Scientific 
Conference: Conferința științifică internațională ce 
reprezintă un pol de excelență în cercetarea universitară a 
domeniului agronomic.



Ierarhia administrativă

Cine mă reprezintă?

Prof. Univ. Dr. 
Răzvan I. Teodorescu

Rector

Prof. Univ. Dr. 
Mircea Mihalache

Prorector Didactic

Prof. Univ. Dr. 
Florin Stănică

Prorector
Relații Studenți și

Relații Internaționale

În prezent, USAMV București are 5 prorectori, 
care au ca atribuții: supervizarea activității 
didactice, a cercetării științifice, a dezvoltării 
instituționale, a evaluării și asigurării calității, a 
relațiilor internaționale, respectiv a relațiilor cu 
studenții.

Pentru că orice student trebuie reprezentat în structurile importante ale 
universității, USAMV București are ca structură de reprezentare 
Liga Studenților USAMV București și asociațiile studențești ale facultăților.

Pentru orice detalii legate de intershipuri, activități de voluntariat, activități 
sportive sau activități de dezvoltare personală, membrii asociației îți stau la 
dispoziție.

Andreea Fira (Medicină Veterinară)

Zlotea Elena (Îmbunătățiri Funciare și 
Ingineria Mediului)
 
Tănăsescu Mihaela (Horticultură)

Înscrie-te într-o asociație studențească

Reprezentanții studenților din cadrul facultăților 

Radu Alex (Management și 
Dezvoltare Rurală)

Manea Costin (Biotehnologii)

Dan Toma (Agricultură)

Leon Cosmin (Ingineria și Gestiunea 
Producțiilor Animaliere)

Prof. Univ. Dr. 
Gina Fîntîneru

Prorector
Cercetare Științifică

Prof. Univ. Dr. 
Dumitru Drăgotoiu

Prorector
Dezvoltare 

Instituțională

Conf. Univ. Dr. 
Iuliana Ionașcu

Prorector
Evaluarea și

Asigurarea Calității



lucruri de făcut ca student 
la USAMV București10

Să nu ratezi 
BOBOCFEST

Să îți petreci 
timpul liber 
la Reforma 9

Să stai în 
cămin

Să te plimbi prin 
parcul dendrologic

Să fii voluntar în 
#echipaUSAMV

Să faci practică 
în stațiunile de 
cercetare

Să îți cumperi 
un material 
promoțional 
cu sigla 
USAMV București

Să te înscrii 
într-unul 
dintre 
cluburile 
universității 
(sau în mai 
multe)

Să chat-uiești 
cu colegii pe 
USAMVGO

Să conduci 
coechipierii spre 
victorie ca parte 
dintr-o echipă 
sportivă a 
universității



Ce burse poți obține la USAMV?

BURSA DE 
PERFORMANȚĂ 
1450 lei - minimum 1 
bursă/facultate
Se acordă pentru media 
generală de promovare 
10, prin concurs la 
nivelul universității. 

BURSA DE MERIT
Gradul 1:
1020 lei - peste 250 
burse
150 lei - Bonuri valorice 
la cantina universității
Se acordă pentru 
rezultate deosebite în  
activități extracurriculare 
și media generală cel 
puțin 9. 

Gradul 2:
810 lei - peste 750 burse 
150 lei - Bonuri valorice 
la cantina universității
Se acordă pentru 
rezultate deosebite în  
activități extracurriculare 
și media generală cel 
puțin 8.

BURSE SOCIALE
600 lei - peste 700 burse 
200 lei - Bonuri valorice 
la cantina universității
Se acordă la cerere, pen
tru susținerea financiară 
a studenților cu venituri 
reduse, proveniți din 
familii defavorizate 
precum și a celor 
instituționa lizați, în limita 
fondului disponibil. 

BURSE SPECIALE

Se acordă pentru perfor
manțe cultu ralartistice 
deosebite, pentru 
performanțe sportive 
deosebite sau prin 
implicarea în activități 
extracurriculare și de 
voluntariat:

•  Bursa “Regele 
Mihai I al României”, 
1000 €

•  Bursa “Regina Ana a 
României”, 1000 €

•  Burse acordate de 
USAMV: 

  >  Bursa “Academician 
David Davidescu”, 1450 
lei 

  >  Bursa “Academician 
Moțoc D. Mircea”, 1450 
lei 

  >  Bursa “Eugen 
Ionescu”

•  Burse acordate de 
Companii

Erasmus+ este 
programul UE care te 
sprijină să urmezi o 
formare în mediul 
internațional, să fii 
recunoscut ca specialist 
în domeniul urmat la 
nivel european.

Ce programe poți 
accesa?

•  Mobilități de studiu 
(312 luni) la una din cele 
peste 200 de universități 
partenere.

•  Stagii de practică 
profesională (212 luni) 
la firme de renume din 
domeniu.

•  Poți deveni 
Ambasador Erasmus 
în România sau 
internațional!

Ce finanțare 
primești? 

•  540 €/luna de studiu

•  750 €/luna de 
practică

•  +200 €/lună Extra 
Finanțare de la USAMV

*sumele sunt orientative și pot 
suferi modificări conform legis
lației în vigoare.



Cine poate accesa 
programul Erasmus+?

•  Absolvent al primului an de 
studiu

•  Student integralist

•  Vorbitor al unei limbi străine 
(engleză, franceză, italiană, 
spaniolă)

Găsești pe erasmusplus.ro 
tutoriale pentru a te perfecționa 
întro limbă străină

Află mai multe detalii în cadrul 
Erasmus Open Days sau vino la 
International Students 
Welcome Days!

       /erasmus-USAMV

Ești vorbitor de limba germană? 
Studenții USAMV pot accesa 
serviciul de schimburi academice 
DAAD

Cum te înscrii?

•  În luna martie se deschid selecțiile 
Erasmus+. Informeazăte din timp!

•  Te așteptăm la Biroul Relații Inter
naționale să afli lista de universități 
partenere Erasmus+

•  Poți deveni Ambasador Erasmus în 
România sau
internațional!

BURSE SPECIALE AUF

Te poți afilia unuia dintre cele mai 
mari centre de cercetare din lume. 
Ai la dispozitie BURSE PENTRU 
STUDENȚI ȘI DOCTORANZI 

Centrul de Reușită Universitară AUF 
îți stă la dispoziție. 

Avem onoarea ca dl. Ministru al 
Educației Sorin Mihai Cîmpeanu să fie 
Președintele Agenției Universitare a 
Francofonie (AUF).  

Catedra SENGHOR

Prestigioasa rețea internațională 
cuprinde 18 Universități, iar USAMV 
este singura cu profil agronomic! 

Te poți implica și tu în proiecte sau 
participa la Ziua Internațională a 
Francofoniei! Profilul tău de student 
se îmbogățește cu aceste 
activități! 



Clubul de 
Ornitologie 
AVES

Ansamblul Folcloric 
Studențesc “BUCUR“

Clubul de botanică 
Vasile Ciocârlan

Clubul de Ornitologie AVES 
înființat în parteneriat cu 
Societatea Ornitologică Română 
așteaptă toți naturaliștii din 
USAMV București cu următoarele 
activități:

•  seminarii și excursii pentru 
recunoașterea păsărilor sălbatice 
și a naturii;

•  implicarea în proiecte de 
popularizare și de protecție a 
păsărilor și a naturii;

•  abordarea unor aspecte 
științifice care au legătură cu 
ornitologia și studiul naturii cum 
ar fi: impactul păsărilor asupra 
agriculturii, dinamică și migrație, 
etc.

Iubești muzica și dansul? 
Îmbogățeșteți experiența de 
student în timp ce înveți dansuri 
și tehnici noi care te vor 
transforma întrun dansator 
de excepție. Alături de noi vei 
participa la competiții 
studențești și naționale!

Fă parte din clubul botanistului 
pasionat și descoperă frumusețile 
naturii. Învață și descoperă 
Regnul Vegetal  componentă 
a mediului înconjurător care 
dă culoare vieții.

Înscrie-te acum 
în cluburile 
noastre

/ClubulDeOrnitologieAves

/AnsamblulBucurUSAMVB



Centrul Cultural 
Studențesc 
Ex Terra Aurum

Societatea 
Antreprenorială 
Studențească

Revista THE CAMPUS

Cercul de fotografie USAMV, 
AgroArt,  este dedicat iubitorilor 
de imagine si film.
Scopurile cercului sunt de a 
ilustra noțiuni introductive de 
fotografie, dar și de a promova 
spiritul creativ al studenților.

Pentru că spiritul antreprenorial 
și independența prind contur 
odată cu studenția, implicăte și 
tu întro societate cu dorință de 
dezvoltare și o viziune puternică 
de viitor. Alege să îți asiguri un 
viitor cu potențial!

Implicăte în redacția primu lui ziar lunar al 
Facultății de Medicină Veterinară, cu articole 
utile pentru iubitorii de animale, disponibil în 
limba română, engleză și franceză.

Dacă ai un subiect despre care țiai dori să afli 
mai multe, contactează echipa ziarului 
The Campus. 

/AntreprenorUSAMV

/thecampus.vet



Clubul Sportiv Agronomia
Te așteptăm alături de campionii naționali, internaționali și mondiali din 
cadrul Clubului Sportiv AGRONOMIA București care reprezintă cu mândrie 
Universitatea de Stiințe Agronomice și Medicină Veterinară din București în 
țară și peste hotare prin:

Agronomia Rugby 7’s 

Agronomia Baschet - Agro Squad

Agronomia Karting /agrobucharest

Vino sa te înscrii și tu în clubul 
nostru sportiv și să cunoști 
campionii noștri!

Volei 

Majorete

Handbal

FotbalBaschet 

Tenis 
de masă

Tenis 
de câmp

Rugby Karting



Hrănește natura
#RecicleazăResponsabil

Proiectul “Panouri fotovoltaice pentru sistemul de compostare a deșeurilor 
menajere în Green CampUSAMV”, implementat de Cargill România în 
Campusul Agronomie Herastrău, constituie un concept integrat compostare  
energie verde, cu un impact asupra viitoarelor generații, pentru protejarea 
mediului înconjurător și responsabilizarea de a genera și consuma energie 
proprie mai economic și mai responsabil.

Pentru depozitarea deșeurilor alimentare folosește pubelele 
maro din campus și pe cele negre din cantină.

Colectează selectiv alături de noi

Prin compostare, utilizând 
        o tehnologie modernă, 
acestea vor deveni

pentru plantele din 
       Campusul USAMV.

deșeurile alimentare!

îngrășământ organic 



Teoria se îmbină cu practica

Stațiunea Didactică de 
Cercetare-Dezvoltare 
Agronomică Moara Domnească 

Situată la o distanță de 15 km de București îți va oferi o experiență unică de 
învățare întrun spațiu cu istorie.

Ferma Vegetală
271 ha pe care 
desfășurăm activități 
agricole și de cercetare. 

Ferma de Palmipede
Un loc important pentru 
domeniul zootehnic (pentru 
creșterea, reproducția și incu
barea ouălor de rață și gâscă).

Depozit Frigorific
Producția de fructe din ferma horticolă este sortată 
și conservată în depozitul frigorific. Tot aici se află și 
linia de producție și îmbuteliere a sucului de mere 
delicios, pe care îl puteți achiziționa la magazinele 
din campus.

Ferma Horticolă
65 ha unde sunt 
plantate specii 
pomicole din so iuri 
autohtone și exotice.

Ferma Zootehnică 
Bovinele din rasa 
Montbeliard, originară 
din Franța.

www.fermamoaradomneasca.ro

Alege stagiul 
de practică 



Staţiunea de Cercetare-Dezvoltare 
pentru Viticultură și Vinificație 
„Pietroasa”

737 de soiuri de viță de 
vie au fost aduse din 
toată lumea între anii 
18931895, la Pietroasa. 

Desfășurăm cercetări în 
domeniul științei 
strugurilor și a vinului, 
în domeniile patologiei 
plantelor, dezvoltării 
fructelor, compoziției 
fructelor și a vinului.

Cunoștințele pe care 
un oenolog le poate 
dobândi, începând 
de la struguri până la 
transformarea lor în vin, 
se văd după mai mulți 
ani de recoltă, deoarece  
experiența face cu 
siguranță diferența!

Organizăm degustări și 
vizite.Poți vedea fluxul 
tehnologic și echipa
mentele, dar și colecția 
impresionantă a hrubei 
de peste 100.000 de 
sticle. 

www.pietroasaveche.ro
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Stațiunea de Cercetare-Dezvoltare 
pentru pomicultură Istrița 

Pepiniera și Ferma Pomicolă 
Istrița situată pe teritoriul comu
nei Săhăteni, Județul Buzău, are 
două axe de dezvoltare

        Produce și comercializează 
material săditor pomicol

       Produce și comercializează 
fructe din speciile pomicole: măr, 
prun, cireș

Alege să înveți practic tehnologii 
moderne: irigarea prin picurare, tăieri 
în verde, forme de coroană care să 
pună în valoare potențialul productiv 
al speciilor și noilor tipuri de plantații.

Pepiniera Istrița produce o gamă largă 
de pomi altoiți sub formă de vargă și 
cu ramuri anticipate la speciile măr, 
păr, gutui, prun, cais, piersic, migdal, 
cireș și vișin. Pomii sunt cultivați în 
școala de pomi în ciclu de doi ani.

www.pepinieraistrita.ro



Cantina studențească
Ai parte de cea mai modernă cantină 
din România, cu o capacitate de
peste 300 de locuri și o linie de 
servire la standarde de top! 
Rețetele autentice românești sunt 
preparate de un personal bine 
pregătit, pentru care gustul și 
calitatea sunt o prioritate. 

Salonul de evenimente Ceres
O ambianță selectă te așteaptă în 
salonul nostru de evenimente, cu o 
capacitate de 280 de persoane, con
ceput pentru momente de neuitat.  

Apelează cu încredere la echipa 
salonului pentru a crea un eveniment 
dedicat ție, în care să te bucuri de o 
experiență unică în arta culinară!

Terasa Reforma 9
Terasa Reforma 9, din campusul 
AgronomieHerăstrău te așteaptă 
întro locație urbană, dar autentică, 
unde reformăm gustul mâncării și 
timpul petrecut frumos, cu preparate 
de calitate!

Vino să le savurezi în grădină sau în 
interior!

Un campus cu totul 
la îndemâna ta



Spălătoria Self Service
Viața de student aduce o schimbare 
majoră în viața ta, iar noi vrem ca tu 
să ai parte de o experiență cât mai 
placută în campusul USAMV.

Ai la dispoziție o spălatorie self
service, cu mașini de spălat și 
uscătoare profesionale, unde poți 
plăti rapid și modern, cu cardul.

Închireri biciclete și trotinete
Fii activ! Bucurăte de campusul tău 
pe trotinetă sau bicicletă. Susținem 
un stil de viață sănătos, așa că toți 
studenții noștri au la dispoziție 
trotinete electrice sau biciclete cu 
care se pot deplasa rapid chiar de 
la ușa căminului. Le poți închiria 
oricând de la stațiile amplasate la 
intrările în campus.

Editura Universitară Ex Terra 
Aurum 
Achiziționează produsele dorite
online pe editura.usamv.ro sau 
direct de la Librăria din Campusul 
AgronomieHerăstrău, deschisă de 
luni până vineri, în intervalul orar 
9:00  14:30, intrarea de pe 
Bulevardul Mărăști.



Evaluarea studenților
În cadrul USAMV București, formele de verificare prevăzute în 
planul de învăţământ sunt: examen, colocviu, verificare pe 
parcurs şi proiect.

Rezultatele la învăţare ale studenţilor se apreciază cu note întregi de la 1 la 10, 
nota 5 certificând dobândirea competenţelor minimale şi promovarea unui 
examen.

Când sunt sesiunile de examene? 

•  Sesiunea de iarnă, de 3 săptămâni, la finele primului semestru;

•  Sesiunea de vară, de 3 săptămâni, la finele semestrului al II‐lea; 

•  Sesiune de restanţe, de 1‐2 săptămâni, după finalizarea 
semestrului al II‐lea; 

•  Sesiune de reexaminări, de 1 săptămână.



Cum se acordă 
Creditele? 

Credite obligatorii 
pen tru studii de licenţă: 
minimum 180 
(dome niul Biologie) şi 
maximum 240 (pentru 
programele de studii 
din domeniul ştiinţelor 
inginereşti). 

În cazul Facultății de 
Medicină Veterinară, 
care este un program 
de studii în domenul 
știinţelor medicale 
reglementat european 
(integrează Ciclul I şi 
Ciclul II), cu durata de 6 
ani, numărul de credite 
este de 360.

Credite obligatorii 
pentru studii de master: 
minimum 60 şi 
maximum 120. 
 
Alocarea creditelor pe 
disciplinele studiate se 
face după cum 
urmează: 

a) 30 de credite/
semestru pentru 
disciplinele obligatorii şi 
opţionale, indiferent de 
forma de învăţământ;
 
b) 10 credite pentru 
examenul de finalizare 
a studiilor (prevăzute 
suplimentar);

c) 3 credite pentru 
limba modernă 
obligatorie prevăzută 
pe durata a  2‐4 
semestre, care pot fi 
incluse în cele 30 de 
credite obligatorii 
sau pot fi prevăzute 
suplimentar, în cazul 
în care disciplina este 
facultativă; 

d) 3‐4 credite pentru 
disciplina „Educaţie 
fizică”
(conform Ordinului 
1560/23.07.2007, art. 7); 

e) disciplinele 
facultative se vor 
credita distinct şi 
vor fi consemnate 
în registrul matricol; 

f) practica de 
specia litate va fi 
creditată distinct în 
planul de învăţământ şi 
se va fina liza cu o notă; 
creditele alocate 
practicii vor fi incluse 
în cele 30 de credite 
obligatorii pen tru un 
semestru. 

Pentru a promova dintr‐
un an de studii în altul, 
studenţii programelor 
de licenţă din cadrul 
USAMV București 
trebuie să obțină: 

a) 40 de credite, 
pentru trecerea din 
anul I în anul II; 

b) 100 de credite, 
pentru trecerea din 
anul II în anul III;

 c) 160 de credite, 
pentru trecerea din 
anul III în anul IV; 

d) 220 de credite, 
pentru trecerea 
din anul IV în anul V;

 e) 280 de credite, 
pentru trecerea din 
anul V în anul VI.



La plimbare 
prin București

Palatul Parlamentului 
Str Izvor 24

USAMV
Bd. Mărăști 59

Gradina Botanică
Șos. Cotroceni 32

Palatul Cotroceni
Șos. Cotroceni 36

Muzeul Satului
Șos. Pavel D. Kiseleff 2830

Muzeul de Știinte Naturale 
“Grigore Antipa”
Șos. Pavel D. Kiseleff 1



Ateneul Român
Str. Benjamin Franklin 13

Palatul Primăverii
Bd. Primăverii 50

Piața Unirii 
Bd. Unirii 1

Centrul Vechi 

Mijloace de transport in 
apropiere de campus

Autobuze: 
381 (Stația Sandu Aldea)
105 (Stația Traian Vasile)
335 (Stația Muzeul Satului)

Tramvaie: 
41 (Stația Agronomie)
3 (Stația Bd. Expoziției)

Metrou: 
M1 (Stația Aviatorilor)
M4 (Stația 1 Mai)



Universitatea de Științe Agronomice
și Medicină Veterinară din București

Bd. Mărăşti nr. 59, Sector 1, Bucureşti, 011464
Telefon: +40 (21) 318 22 66 | Fax: +40 (21) 318 28 88

www.usamv.ro


