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Universitatea de Ştiinţe                 
Agronomice şi Medicină             
Veterinară din Bucureşti, 
alături de universităţile de 
profil din Cluj, Iaşi şi Timişoara, 
reprezintă un pol de excelență 
în învățământul agronomic și 
în cercetarea științifică din 
domeniu. 

Acum este momentul               
să ni te alături!

Află ce înseamnă viața de 

Student la USAMV. 

Suntem o comunitate 
a cărei misiune este să te 
ajute să descoperi că ești 

#extraordinar!

Beneficiezi de multiple 
avantaje și o varietate de 
specializări, șapte Facultăți și 
două Școli Doctorale. Vino să 
le descoperi!

Centrul nostru de             
Consiliere te poate 
ghida oricând prin 
campus și în viața de 
student.

Suntem lângă tine în 
noua ta călătorie!
 
Trimite-ne un mesaj la                            
consiliere@usamv.ro 



Bine ai venit la USAMV! 

Ne mândrim că îmbinăm o 
tradiție de 170 de ani de 
cercetare cu o abordare 
deschisă spre ultimele inovații 
din domeniu. Rezultatele aces-
tui efort susținut sunt vizibile în 
oportunitățile de carieră de care 
au beneficiat și continuă să 
beneficieze absolvenții noștri. 
Nevoia de a produce în acord cu 
respectarea normelor de 
protecție a mediului încojurător, 
stimulând  economia comu-
nităților rurale,  creează astfel de 
oportunități.

Ne angajăm să-i pregătim pe 
viitorii absolvenți ai USAMV 
pentru cariere de succes în 
domeniul ales, oferindu-le 
cursuri adaptate la standardele 
internaționale. 

“Absolvenţii noştri vor 
contribui la renaşterea şi 
modernizarea agricultu-
rii. Ei sunt cei care vor 
transforma ferma de 
subzistenţă în sursă de 
profit, atracţie turistică, 
vor fi producători de noi 
soiuri şi rase de animale, 
de alimente tradiţionale 
ori ecologice.” 

Prof.dr. Răzvan I. Teodorescu    
Rector

Ceremonia de decernare a 
celei mai înalte distincții 
oferite de Statul român, 
Ordinul National 
Steaua României, 
pentru contribuția adusă 
la recunoașterea 
internațională a valorii 
învățământului românesc.

Despre noi 1

Bursele Regale “Regele 
Mihai” și “Regina Ana” 
sunt acordate studenților 
USAMV începând cu data 
de 25 octombrie  2019.

O bursă poate fi a ta!

“Sunt mândru să susțin  
mediul universitar în 
cele mai înalte foruri.”
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Istorie
din 1852 
Universitatea de Ştiinţe                         
Agronomice şi Medicină                      
Veterinară din Bucureşti 
este cea mai veche şi cea mai 
mare instituţie de învăţământ 
agronomic superior din 
România. 

Povestea noastră începe cu 
actul semnat de domnitorul 
Barbu Ştirbei în anul 1852, 
prin care se înființa 
Institutul de Agricultură 
de la Pantelimon. 

Istoric 3

În 1855 își deschidea porțile şi 
Şcoala pentru Învăţătură 
Veterinară. Învăţământul 
agronomic şi cel veterinar au 
evoluat în paralel spre forme tot 
mai ample, în corelaţie cu 
nevoia crescândă de specialişti, 
cu progresul științific înregistrat 
în cele două domenii.

La 1 august 1868, Domnitorul 
Carol punea piatra de temelie a 
clădirii care va găzdui Școala 
Centrală de Agricultură și 
Silvicultură de la Herăstrău, 
pe moșia omonimă. 

În cadrul ei lua ființă prima 
fermă didactică experimentală 
din ţară și prima instituţie 
dedicată cercetării  agricole din 
România, cunoscută sub 
denumirea de Staţiunea 
Agronomică Bucureşti.

În deceniile următoare, 
învăţământul agronomic s-a 
dezvoltat, iar instituția a purtat 
succesiv următoarele denumiri: 
Şcoala Superioară de Agricul-
tură de la Herăstrău (1915), 
Academia de Înalte Studii 
Agronomice (1929), Facultatea 
de Agronomie – integrată Şcolii 
Politehnice din Bucureşti (1938), 
Institutul Agronomic Bucureşti 
(1948). În anul 1952, Institutului 
Agronomic i s-a adăugat 
numele marelui patriot Nicolae 
Bălcescu. Din 1992, primeşte 
titulatura de Universitatea de 
Ştiinţe Agronomice, iar în 
1995 devine Universitatea 
de Ştiinţe Agronomice şi 
Medicină Veterinară din 
Bucureşti. 
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De ce USAMV?4

DE CE să alegi Universitatea de Ştiinţe                              
Agronomice şi Medicină Veterinară din Bucureşti? 

Facultatea
de Horticultură

•  Peisagistică
•  Legumicultură
 •  Pomicultură
•  Floricultură

•  Viticultură și Vinificație
   

Facultatea de 
Ingineria și Gestiunea 

Producțiilor Animaliere
•  Zootehnie

•  Tehnologia Prelucrării 
Produselor Agricole

•  Protecția Consumatorului
•  Controlul și Expertiza   
Produselor Alimentare

•  Gastronomie

Facultatea
de Medicină
Veterinară

•  Medicină Veterinară
•  Sănătatea Animalelor

Facultatea de 
Îmbunătățiri Funciare
și Ingineria Mediului

•  Îmbunătățiri Funciare
•  Cadastru

•  Management în Construcții 
•  Ingineria Mediului

•  Tehnologii
Geospațiale

Facultatea
de Biotehnologii
•  Cercetare Avansată

•  Biotehnologii Agricole 
•  Biotehnologii Alimentare 

•  Biotehnologii
Medical-Veterinare

Facultatea
de Management și
Dezvoltare Rurală

•   Managementul Afacerilor 
Agricole

•  Management în 
Alimentația Publică 

•  Agroturism
•  Agribusiness

   C
ercetare & Inovare  Sănăta

te
 &
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Natură & Bioeconomie

Facultatea
de Agricultură

•  Studiul Solului 
•  Cultura Cerealelor

•  Biologie
•  Silvicultură
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DE CE să alegi Universitatea de Ştiinţe                              
Agronomice şi Medicină Veterinară din Bucureşti? 

Pentru că suntem lideri în 
învățământul superior, cu 
programe de studii unice                    

și variate.

Pentru că securitatea alimentară 
are un impact social și 

economic major.

Pentru că schimbările climatice 
aduc provocări, dar și 

oportunități fără precedent 
pentru sectorul agronomic. 

Pentru că avem nevoie să 
producem alimente într-un 

mod durabil, protejând mediul.

Pentru numeroasele locuri 
de muncă disponibile

imediat după absolvire la nivel 
național sau internațional.

~45 ha  
Cel mai frumos campus 
din România

  

4000+  
Locuri de cazare în 
cămine moderne

  

Spații de învățământ
și cercetare, două
stațiuni didactice și 
experimentale unice, 
Pietroasa-Istrița și 
Moara Domnească.



Pe tot parcursul anului, sunt 
oportunități de socializare prin 
participare și implicare  în 
evenimente culturale, sportive, 
sociale și tabere tematice. 

Viața de student 6

USAMV ține cont și de
vocea ta de student prin 
intermediul organizațiilor 
studențești care te repre- 
zintă. Vezi pagina 40. 

Implică-te și tu!

Vino în Clubul Sportiv 
Universitar AGRONOMIA

Iubești sportul?

Călătoria ta 
#extraordinară 
începe aici  
Universitatea noastră este locul 
unde îți hrănești mintea, dar și 
sufletul. Unde te dezvolți 
personal, social, academic. În 
care îți găsești prieteni pe
viaţă. Unde spui “da” la orice 
oportunitate și faci lucruri pe 
care nu le-ai fi visat. 

Este cheia ta pentru un 
viitor strălucit

La USAMV, noi înțelegem asta.

Ai la îndemână o întreagă 
paletă de activități, de la partea 
practică a fiecărei discipline, în 
cele două campusuri, 
Agronomie - Herăstrău și Veteri-
nară - Cotroceni, în Stațiunea de 
Cercetare-Dezvoltare Pietroasa - 
Istrița și în Stațiunea Didactică 
de Cercetare-Dezvoltare 
Agronomică Moara Domnească, 
până la implicarea activă în 
evenimentele universității.  



Misiunea USAMV este ca 
prin educaţie şi 
cercetare ştiinţifică să 
formeze specialişti cu 
un înalt grad de califi-
care şi cu competenţe 
corespunzătoare 
exigenţelor pieţei forţei 
de muncă în 
următoarele domenii 
fundamentale: 
„ştiinţe inginereşti” și 
„ştiinţe biologice și 
biomedicale”.

Viața de student 7

Vrei mai multe detalii?

Suntem aici la:

        +40 757.093.599 

        consiliere@usamv.ro 

Fun Quiz 
Află ce facultate 
ţi se potriveşte

Are în componenţa sa şapte 
facultăţi, care oferă studii de 
licenţă, masterat şi doctorat:

       Facultatea de 
Agricultură

       Facultatea de 
Horticultură

       Facultatea de 
Ingineria și Gestiunea 
Producțiilor Animaliere

       Facultatea de 
Medicină Veterinară

       Facultatea de 
Îmbunătăţiri Funciare şi 
Ingineria Mediului

       Facultatea de 
Biotehnologii

       Facultatea de 
Management şi 
Dezvoltare Rurală

Două școli doctorale
completează studiile de 
licență și master:

       Ingineria și 
Managementul 
Resurselor Vegetale și 
Animale

      Medicină Veterinară 

Universitatea de Ştiinţe 
Agronomice şi Medicină 
Veterinară din Bucureşti 
(USAMV) este o instituţie de 
învăţământ superior şi cercetare 
acreditată, având deviza:

„O universitate pentru 
viaţă şi agricultură prin 
educaţie şi cercetare de 
înaltă calitate”



Facultatea de Agricultură8

        Facultatea
        de Agricultură  
Provocările globale actuale din domeniul alimentar în 
contextul schimbărilor climatice oferă oportunități fără 
precedent pentru sectorul agricol și, mai ales, pentru 
studenții noștri.

Din 1852 
formăm specialiști în 
domeniul agronomiei

  

Ți se potrivește?  

       Vrei să asiguri comunității 
tale o hrană sănătoasă? 

       Îți place să știi ce poți 
cultiva și, mai ales, cum o 
poți face, indiferent de sol 
sau climă? 

       Îți place să îți petreci 
timpul în pădure, să fii în 
mijlocul naturii? 

       Știi care e legătura între 
sol, nutriția plantelor și 
formarea recoltei? 

      Vrei să știi cum poți 
proteja plantele de boli și 
dăunători?

Știai că primii hibrizi de 
floarea-soarelui cultivați 
la scară comercială au fost 
creați în România?

Știi cât de important este rolul 
agriculturii inteligente în 
dezvoltarea unor culturi                       
sustenabile/ecologice? 

Ce este                    
Facultatea de                      
Agricultură?

Locul în care devii specialist 
în agronomie, biologie și 
silvicultură.

Misiunea noastră este 
să formăm specialiști 
capabili să stabilească 
un echilibru durabil 
între om, producție și 
mediu.  

Transformăm lumea într-un loc mai bun, 
mai sănătos! 



Facultatea de Agricultură 9

Întreabă-ne orice!

Te așteptăm zilnic la 
Centrul de Consiliere și 
Orientare în Carieră

consiliere.usamv.ro Află toate detaliile 
despre admitere

agro-bucuresti.ro

Unde te poți angaja?  

•  Poţi alege să lucrezi în admi- 
nistraţia şi managementul 
integrat al producţiei agricole, 
forestiere şi al spaţiului rural

•  Poți lucra în companii
naționale și multinaționale din 
domeniul agricol și 
agroalimentar

•  Poți avea afacerea ta în 
agricultură

•  Poți lucra în domeniul 
conservării și protecției solului

•   Poți lucra în domeniul 
protecției plantelor

•   Poți lucra în firme de consul-
tanță, dezvoltare și comercia- 
lizare de îngrășăminte, erbicide, 
insecticide, fungicide, adjuvanți 
și stimulatori de creștere

•   Poți lucra în camere agricole, 
în direcții și exploatații silvice

Din 1852, Facultatea de Agricul-
tură a format peste 14.000 de 
specialiști licențiați în agrono-
mie, silvicultură și biologie, 
precum și peste 1.000 de 
absolvenți de masterat în 
domeniul agronomiei. 

      300  
de locuri de muncă în 
agricultură disponibile 
zilnic! 

Programe de studii

I. Licenţă

•  Agricultură*

•  Silvicultură

•  Biologie*
  
II. Master

•  Agricultură durabilă

•  Consultanţă agricolă

•  Managementul şi 
expertiza fondului 
funciar

•  Protecţia agroecosiste-
melor şi expertiza
fitosanitară

•  Ameliorarea plantelor şi 
producerea de sămânţă

III. Doctorat

•  Doctor în Agronomie
* disponibile și în forma de 
învățământ IFR



Facultatea de Horticultură

        Facultatea
        de Horticultură  
Horticultura este o alegere excelentă în carieră dacă 
dorești să lucrezi în aer liber și să fii aproape de lumea 
plantelor care ne înconjoară, ne hrănesc, ne purifică 
aerul și ne oferă un mediu uimitor, verde, sănătos. 
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      95%  
din studenții noștri
se angajează în primele 
6 luni de la absolvire

Ți se potrivește?  

       Știi cum se cultivă 
legumele și fructele în 
sistem ecologic? 
De mâine le vei produce tu!

       Știi cum poți anima un 
spațiu combinând plante 
diverse?
 
       Îți place să vezi într-un 
spațiu verde simetrie sau 
unitate? 

       Vrei să vezi mai multe 
spații verzi în orașul tău?

       Arta florală înseamnă să 
faci un buchet de mireasă 
spectaculos! 

       Un vin bun e o artă. Vrei 
să devii un artist și să creezi 
un cupaj unic?  

Ce înseamnă 
horticultura?

Înseamnă să devii  specialist în 
legumicultură, floricultură şi 
artă florală, arboricultură 
ornamentală şi peisagistică, 
pomicultură, viticultură sau 
vinificaţie.

Sunt anumite locuri care îți
stârnesc o emoție... Au
caracter. Oferă ambianță. 
Vrei să știi cum poți crea și 
tu un astfel de loc?

O carieră în horticultură implică 
un bun management, inovație, 
tehnologie avansată, pasiune 
pentru obținerea de produse 
proaspete, de calitate și asigura-
rea unui viitor 
durabil pentru industria alimen-
tară.

Întreabă-ne orice!

Te așteptăm zilnic la
Centrul de Consiliere și 
Orientare în Carieră

consiliere.usamv.ro
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Programe de studii

I. Licenţă

•  Horticultură*

•  Peisagistică

II. Master

•  Tehnologii integrate de 
producere şi valorificare a 
produselor horticole

•  Managementul 
conservării biodiversităţii

•  Tehnologii performante – 
management şi 
marketing viti-vinicol

 •  Științe Horticole
 Ecologice

III. Doctorat

Doctor în Horticultură
* disponibile și în forma de 
învățământ IFR

Unde te poți angaja?  

•  Poți deveni Oenolog
 
•  Alege să fii Inginer 
Peisagist

•  Inginer Horticultor

•  Designer Floral 

•  Alege comerțul cu legume și 
fructe 

•  Specialist în Garden Center 

•  Creator de soiuri 

•  Poți conduce o fermă 
pomicolă sau viticolă
 
•  Prelucrarea legumelor și 
fructelor

•  Pepiniere pentru arbori și 
arbuști ornamentali

Ca student ești implicat anual 
în evenimentele majore ale 
domeniului:

    HortusFlor Show România

    Zilele Horticulturii                
Bucureștene

    Toamna Horticolă                
Bucureșteană

    Reconstrucția Grădinilor 
Domeniului Regal Peleș

Vei face practică în serele 
moderne ale Campusului 
Agronomie-Herăstrău, în 
Centrul de Cercetare 
Hortinvest, sau în cele două 
stațiuni didactice ale USAMV, 
cu tradiție din 1893: Stațiunea 
de Cercetare-Dezvoltare 
pentru Viticultură și Vinificație 
Pietroasa și Pepiniera și Ferma 
Pomicolă Istrița, precum și la 
Stațiunea Didactică și de 
Cercetare-Dezvoltare Agro-
nomică Moara Domnească.

Află toate detaliile 
despre admitere

horticultura-bucuresti.ro



Facultatea de Ingineria și Gestiunea Producțiilor Animaliere   

        Facultatea
        de Ingineria și Gestiunea 
        Producțiilor Animaliere   
Provocarea noastră este să îmbunătățim metodele de creștere a animalelor și să 
dezvoltăm tehnologii de procesare cu ajutorul cărora să optimizăm valorificarea 
produselor animaliere cu înaltă valoare nutritivă.

Ce înseamnă Facul-
tatea de Ingineria și 
Gestiunea Produc- 
țiilor Animaliere?

Înseamnă să fii specialist în 
domeniul creşterii animalelor 
(cabalinelor, ovinelor, 
caprinelor, bovinelor), 
păsărilor, albinelor, peștilor, 
instalaţiilor zootehnice, 
animalelor de blană şi vânat, 
precum și în procesarea 
produselor animaliere.

Programul de studii de licenţă 
Zootehnie oferă 
competenţe pentru o carieră 
profesională în domeniul 
tehnologiilor de creştere a 
cabalinelor, suinelor, ovinelor şi 
caprinelor, bovinelor, păsărilor; 
apiculturii; pisciculturii; insta-
laţiilor zootehnice; animalelor 
de blană şi vânat; procesării 
produselor animaliere; 
management şi marketing.

Programul de studii de licenţă 
Tehnologia prelucrării 
produselor alimentare se 
înscrie în domeniul Ingineriei 
produselor alimentare. 
Absolvenții vor dobândi 
deprinderi specifice în 
tehnologiile de obținere a 
tuturor alimentelor, ceea ce le 
va permite managementul 
activităţilor din unităţile de 
producţie alimentară.

Programul de studii de licenţă 
Protecţia consumatorului şi a 
mediului pregătește specialiști 
în controlul calităţii produselor 
alimentare, autentificarea 
alimentelor şi identificarea 
produselor contrafăcute, 
controlul aerului și al calităţii 
mediului. Absolvenții se vor 
implica în coordonarea și 
controlul activităţilor din 
unităţile de profil.

12



Facultatea de Ingineria și Gestiunea Producțiilor Animaliere    13

Întreabă-ne orice!

Te așteptăm zilnic la
Centrul de Consiliere și 
Orientare în Carieră

consiliere.usamv.ro

Ți se potrivește?  

       Îți place să îți petreci 
timpul în compania 
animalelor?

       Îți place să știi ce fel de 
carne mănânci și cum e ea 
produsă? 
 
       Îți dorești să ai o fermă 
piscicolă sau de 
acvacultură?

       Producția de lactate este 
o linie de foarte mare 
interes!

       Vrei să înveți cum se 
poate obține o nouă rasă? 

       Te preocupă conserva- 
rea faunei sălbatice?

       Vrei să știi ce presupune 
managementul unei ferme?

Unde te poți angaja?  

•  Poți deveni manager într-o 
fermă de creștere a animalelor
 
•  Să îți găsești un loc de muncă 
la Protecția Consumatorului  

•  Să fii inginer tehnolog într-o 
unitate de procesare a 
produselor alimentare

•  Manager al activității într-o 
fabrică din industria alimentară

•  Control al calității aerului sau 
al mediului 

•  Autentificarea alimentelor 

•  Poți fi producător de alimente 
în propria fermă

•  Poți fi apicultor sau 
piscicultor

•   Poți fi cercetător în genetica 
speciilor de animale 

zootehnie.ro

Programe de studii

I. Licenţă

•  Zootehnie

•  Tehnologia prelucrării
produselor agricole

•  Protecția consumato- 
rului și a mediului
 
•  Controlul si expertiza 
produselor alimentare

•  Gastronomie 

II. Master

•  Antreprenoriat în
producțiile animaliere

•  Tehnologii speciale
în industria alimentară

•  Expertiza produselor 
agroalimentare

•  Biosecuritatea 
produselor alimentare

•  Controlul și expertiza 
alimentelor ecologice 
Halal si Kosher

•  Food safety and 
biosecurity (engl.)

III. Doctorat

•  Doctor în Zootehnie



Facultatea de Medicină Veterinară

        Facultatea de
        Medicină 
        Veterinară  
Educație veterinară fără frontiere. Intră într-un mediu 
progresist și dinamic, unde cursurile practice de 
cercetare a animalelor și experiența clinică sunt priori-
tare și încep încă din prima zi! Înveți teoria de ultimă 
oră, dar câștigi și experiență!

      5,5 ha
Campusul Veterinară - 
Cotroceni. Beneficiezi de  
bibliotecă, clinică, Spital 
Universitar de Urgență, 
cămine, 
cantină și spații de 
învățare dotate la 
standarde europene. 

Ca medic veterinar asiguri 
sănătatea, bunăstarea și 
protecția animalelor, 
protecția mediului și 
siguranța alimentelor. 

Suntem lideri în 
învățământul                  
veterinar din România 
oferind o deschidere 
internațională                   
studenților noștri.  

14

      98%  
din studenții noștri
se angajează în cel mult 
șase luni de la absolvire

Ție ți se potrivește?  

       Îți plac animalele? 

       Vrei să le oferi primul 
ajutor? 
 
       Vrei să știi cum să comu-
nici cu necuvântătoarele? 

      Îți place medicina?

  

       Vrei să ai propriul cabinet 
veterinar?

       Vrei să faci o diferență în 
viața pacientului?
 
       Ai independență 
profesională, poți practica 
jobul de oriunde!



Află toate detaliile 
despre admitere

fmvb.ro

Unde te poți angaja?  

•  Medic sau farmacist veterinar
 
•  Specialist în domeniul 
producției și biotehnologiilor 
animale

•  Poți fi specialist în control şi 
eradicarea bolilor la animale

•  Poți cerceta bolile transmisi-
bile de la animale la om

•  Expert în controlul calității 
produselor alimentare

•  Medic veterinar în unități de 
procesare a alimentelor de 
origine animală și vegetală

•  Specialist în laboratoare de 
profil

Facultatea ta este 
Acreditată EAEVE 
din 2002 (European
Association of Establish-
ments for Veterinary Education). 

Aceasta înseamnă că la absol-
vire îți poți construi o carieră 
aproape oriunde în lume.
 

Facultatea de de Medicină Veterinară 15

Virusuri din familia 
Coronavirus (COV) au fost 
observați la bovine, cai, 
pisici, câini, porcine, iepuri, 
rozătoare și lilieci,  încă din 
1930. Medicii veterinari din 
întreaga lume, în calitate de 
profesioniști acționând în 
spiritul conceptului One 
Health, cercetează 
prevenirea și tratamentul 
COVID-19.

Programe de studii

I. Licenţă

•  Medicină Veterinară în 
limba română, engleză 
sau franceză

III. Doctorat

•  Doctorat în Medicină 

Lumea veterinară se confruntă cu noi provocări și este scopul 
nostru să vă înzestrăm cu abilități și cunoștințe medicale, 
chirurgicale, necesare într-o lume în schimbare.

Primul Spital Universitar Veterinar de Urgență oferă șansa 
de a învăța și a te pregăti 24/7, pentru viitoarea ta carieră.
  



Facultatea de Îmbunătăţiri Funciare şi Ingineria Mediului16

 ”„Sunt specializată în a trata apa 
de balast în navele de marfă 
pentru a proteja ecosistemul 
marin. În timp ce mulți văd doar 
apă, eu văd viață. ” 

Laura - absolventă FIFIM 2015

Facultatea noastră îţi oferă 
competențele și abilitățile 
necesare pentru a folosi și 
conserva în mod profesionist 
resursele de sol și apă. Înveţi să 
gestionezi informațiile 
geospațiale și să folosești 
tehnologii de ultimă generație 
pentru o dezvoltare durabilă, 
o societate sigură.

        Facultatea de Îmbunătăţiri
        Funciare şi Ingineria Mediului   
Printre cele mai mari provocări ale planetei noastre se numără deșertificarea, alunecările 
de teren arabil, precum și poluarea solului, a apei și aerului.
Și tu poți fi unul dintre inginerii de succes care să lupte pentru a salva Terra. 

Ți-ar plăcea să? 

       Să protejezi pădurile, 
apele și solul?

       Să înveți să întocmești 
documentații cadastrale?
 
       Să fii specialist în 
managementul execuţiei 
lucrărilor de construcţii?

       Să devii expert în 
aplicarea şi asigurarea 
cadrului legislativ în 
activitatea de construcţii?

       Să îți înființezi propria 
firmă de construcții, de 
consultanță în protecția 
mediului sau de cadastru și 
intabulare?

      Să înveți să măsori 
suprafețe folosind drone și 
scannere 3D?

Unica facultate din 
România unde studiezi  
Îmbunătățiri Funciare
  

Un spațiu de învățare 
unic 

    Trei laboratoare dotate cu 
echipamente de ultimă  
generație 

    Centrul de Cercetare în 
Inginerie Rurală şi 
Protecţia Mediului 

Misiunea noastră este ca 
viitorul inginer să devină 
expert în monitorizarea 
schimbărilor climatice, 
proiectarea și execuția 
unei construcții, folosirea 
datelor, tehnologiilor și 
serviciilor spațiale pentru 
dezvoltare durabilă și o 
societate sigură.



Facultatea de Îmbunătăţiri Funciare şi Ingineria Mediului 17

Inginerii, absolvenți ai 
Facultăţii de Îmbunătăţiri 
Funciare şi Ingineria 
Mediului, au un rol deosebit 
de important în creşterea 
calităţii vieţii. Proiectează 
sisteme viabile pentru 
restabilirea echilibrelor 
naturale şi contribuie la 
reducerea și compensarea 
impactului activităţilor 
umane asupra mediului.

Știai că cercetătorii din 
ingineria mediului au 
descoperit că turbinele 
eoliene din larg pot fi folosite 
pentru a controla un uragan, 
pentru a reduce vitezele 
maxime ale vântului și pentru a 
reduce puterea  furtunii, 
îmblânzindu-le forța generală 
înainte de a ajunge pe uscat?

Află toate detaliile 
despre admitere

www.fifim.ro

Unde te poți angaja?  

•  La companii/firme naționale 
sau multinaționale din 
domeniul agriculturii, la ferme

•  La companii care dezvoltă 
proiecte de infrastructură, 
precum rețele de alimentare cu 
apă, rețele de canalizare și 
drumuri

•  La firme de cadastru și intab-
ulare

•  La societăți de construcții 
civile, agricole și industriale

•  La firme de proiectare și de 
execuție stații de tratare a apei, 
stații de epurare și depozite 
ecologice de  deșeuri

•  La firme de consultanță în 
domeniul protecției mediului și 
gospodăririi apelor

•  În sistemul românesc și 
european de învățământ și 
cercetare

•  În administrația publică

  

 

Programe de studii

I. Licenţă

•  Îmbunătăţiri funciare
şi dezvoltare rurală
•  Ingineria şi protecţia
mediului în agricultură*
•  Inginerie și management 
în construcţii
•  Măsurători terestre
şi cadastru*

II. Master

•  Ingineria şi protecţia
mediului în spaţiul rural*
•  Geomatică pentru ingine-
ria mediului
•  Managementul 
investițiilor în ecosisteme
•  Proiectarea lucrărilor de 
îmbunătățiri funciare

III. Doctorat

•  Doctor în Agronomie
* disponibile și în forma de 
învățământ IFR



Facultatea de Biotehnologii18

Singura facultate de acest 
profil din țară. 
Facultatea pregătește ingineri 
biotehnologi în programele de 
studii:

    Biotehnologii în 
industria alimentară

    Biotehnologii agricole
 
    Biotehnologii
medical‐veterinare 

Acesta este un momentul optim 
pentru a fi implicat în biotehnol-
ogie. Odată cu progresele rapide 
în diagonosticarea și terapia 
bolilor, în 
obținerea de produse agricole 
cu valoare adaugată, industria 
biotehnologică a asigurat o 
creștere semnificativă a 
locurilor de muncă la nivel
internațional. 

Biotehnologia Agricolă 
Cunoscută și sub denumirea de 
biotehnologie vegetală, este o 
ramură a științei agricole care 
implică utilizarea unor tehnici 
pentru adaptarea plantelor unor 
nevoi specifice, de la asigurarea 
hranei sănătoase la protecția 
mediului.

        Facultatea de
        Biotehnologii
       
Biotehnologia valorifică procese celulare și biomolecu-
lare pentru a dezvolta tehnologii și produse care ajută 
la îmbunătățirea calităţii vieții noastre și a sănătății 
planetei în care trăim.

Știință + Industrie                 

Știai că în anii '70 s-a rezol-
vat problema poluării apei 
cu fosfați proveniți din 
detergentul de rufe datorită 
biotehnologiei industriale?

Ți se potrivește?  

       Îți plac biologia și chimia?

      Vrei să dezvolți soluții 
inovatoare pentru sănătatea 
oamenilor și a animalelor?
 
       Vrei să lucrezi într-un 
laborator de cercetare avan-
sată? 

       Îți place să știi ce poți 
cultiva indiferent de sol sau 
climă?

      Vrei să asiguri comunității 
tale o hrană sănătoasă?

      

Biotehnologia în 
industria alimentară
Se referă la inovare în 
tehnologiile clasice de pro- 
ducere a alimentelor, în special 
prin metode fermentative, cu 
scopul obținerii unor produse 
cu valoare nutritivă ridicată, în 
deplin respect pentru 
siguranța consumatorului.
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Află toate detaliile 
despre admitere

biotehnologii.usamv.ro

Biotehnologia Medical
-Veterinară
Este un domeniu în curs de 
dezvoltare în care standardele 
biotehnologiei sunt corelate cu 
procesul de obținere a  
medicamentelor de uz uman 
și veterinar. Majoritatea 
medicamentelor existente pe 
piață sunt bioformulate, 
precum anticorpii, produsele cu 
acid nucleic și vaccinurile.

Două laboratoare de 
ultimă generație 

    BIOTEHNOL

    BIOTEHGEN

Unde te poți angaja?  

•  Industria alimentară
 
•  Companii pentru obținerea 
de furaje, aditivi alimentari, 
biopesticide, etc

•  Valorificarea producției 
vegetale/animale sau a 
deșeurilor agroindustriale

•  Prelucrarea materiei prime de 
origine animală prin aplicarea 
tehnicilor biotehnologice

•  Laboratoare de control al 
calității și siguranței produselor 
agro-alimentare

•  Industria farmaceutică

•  Prestigioase institute de 
cercetare avansată

•  Laboratoare de diagnostic 
medical-veterinar

•  Laboratoare de control al 
poluării și calității mediului

Companiile farmaceutice 
folosesc principii bioteh-
nologice precum tehnolo-
gia ADN recombinantă 
pentru a proiecta și realiza 
medicamente pe bază de 
proteine mai eficiente, cum 
ar fi eritropoietina și 
insulina cu acțiune rapidă.

Programe de studii

I. Licenţă

•  Biotehnologii agricole

•  Biotehnologii
medical-veterinare

•  Biotehnologii pentru
industria alimentară
  
II. Master

•  Biotehnologii în 
protecţia mediului

•  Biotehnologie şi 
siguranţă alimentară

•  Biotehnologii în
industria farmaceutică

•  Biotechnology and 
entrepreneurship (engl.)

III. Doctorat

•  Doctor în Biotehnologii 



Facultatea de Management şi Dezvoltare Rurală20

Managementul spațiului 
rural este studiul planificării,
organizării, coordonării și
controlului zonelor rurale,
al tuturor actorilor implicați,
al agroindustriei și al
domeniilor conexe. 

#extraordinar              

Ți-ar plăcea să?  

       Să studiezi într-un centru 
universitar modern?

      Să fii lider?

      Să identifici oportu-
nitățile și să valorifici
profitabil resursele?

       Să fii parte implicată în 
Agribusiness? 
 
       Să activezi în turism și 
industria ospitalității/
domeniul HORECA?

Facultatea de Management
şi Dezvoltare Rurală

În centrul atenției noastre ești tu. 
Te pregătim pentru a conduce!

... se întâmplă acum. Cu tineri care schimbă lumea. Ei 
dau glas altora. Ei depășesc adversitățile. Ei ne 
reprezintă și reprezintă țara noastră. 

Înglobează 
cunoștințele de 
management cu 
aplicarea acestora în 
mediul rural. 

Cursurile sunt concepute astfel încât conceptele 
predate în clasă sau online să fie aplicate în viața 
reală prin instruirea în zonele rurale, prin studii de
caz și interacțiunea directă. Pregătirea interdisci-
plinară este un atu important pentru noii noștri 
absolvenți.
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Unde te poți angaja?  

În următoarele domenii:

•  management și antreprenoriat
•  turism/agroturism/HORECA 
•  consultanță
•  bancar/financiar
•  marketing
•  asigurări
•  comerț
•  cercetare științifică/
învățământ

Știai că la finalizarea 
masteratului vei obține
Brevetul de Manager în 
Activitatea de Turism?
Este esențial pentru a lucra 
în turism!

Punem accent
pe pregătirea 
ta profesională!
Programele de studii te 
pregătesc pentru domeniile 
prioritare ale dezvoltării 
societății, mijloacele de 
predare sunt moderne
și în continuă perfecțio-
nare, baza materială este 
modernă și adaptată
 mijloacelor de predare, iar 
bursele de studii și de 
mobilitate( Erasmus+) te 
motivează și îți oferă noi 
oportunități.

Încurajăm activ studenții să 
înceapă propriile afaceri sau să 
dobândească competențe 
antreprenoriale. Vă veți bucura 
de o gamă largă de inițiative ca 
Societatea Antreprenorială 
Studențească.

Adaptăm curricula la schim-
bările mediului de afaceri, 
promovăm exemplele de 
bune practici și susținem 
dezvoltarea durabilă a 
comunităților locale. 
     
        managusamv.ro

        managusamvoficial

        mdr_usamv

Programe de studii

I. Licenţă

•  Ingineria și 
Managementul 
Afacerilor Agricole* 

•  Inginerie şi Management 
în Alimentaţia Publică şi 
Agroturism*   

II. Master

•  Agribusiness*  
•  Management şi 
Dezvoltare Rurală* 

•  Management în 
Agroturism şi 
Alimentaţie Publică* 

•  Managementul Calităţii şi 
Inovaţiei în Domeniul 
Agroalimentar 

•  Management şi Audit 
Intern

•  Managementul Ospital-
ității

•  Management of Rural 
Hospitality Industry (engl.)

•  Farm Management 
and Agribusiness 
Development (engl.)

II. Doctorat

•  Doctorat în Inginerie, 
Management, Agricultură și 
Dezvoltare Rurală
 *disponibile și în forma de 
învățământ ID/IFR

 



Campusul 
Agronomie 
Herăstrău 

Viața de student este o etapă unică în dezvoltarea ta, care îți dă posibilitatea să te împlinești și 
să-ți descoperi talentul #extraordinar.  

Campusul Agronomie Herăstrău  22

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

Spațiile de studiu, de 
cazare și relaxare sunt 
chiar la ușa ta.

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

Sera HortInvest Parcul dendrologic  

Cămin Studențesc Grădina trandafirilor  



Căminele au centrale termice 
proprii, iar camerele sunt 
dotate cu cablu TV şi cu prize 
de acces gratuit la internet. 
Fiecare palier are bucătării 
dotate cu plite electrice, cup-
toare cu microunde şi cu maşini 
de spălat.

Biblioteca din incinta campu-
sului are o impresionantă 
colecție de cărți, incluzând şi 
lucrări de patrimoniu. 
Ea asigură accesul la publicații 
enciclopedice precum și 
specializate de înaltă valoare 
științifică și culturală la nivel 
național și internațional.

Campusul Agronomie Herăstrău  23

Facilități 

•  centrul cultural 
studențesc EX TERRA 
AURUM 

• Clubul de ornitologie
AVES

• sală de sport
polivalentă

• terenuri de fotbal 

• terenuri de tenis 

În campus se află şi o 
biserică studenţească 
de rit creştin ortodox care 
asigură serviciul religios.

Locație urbană, 
autentică, unde gustul 
mâncării și starea de bine 
te vor face să revii cu drag. 

• Terasa Reforma 9 

• Cantină studențească

• Salon de evenimente

Iubești muzica? Te poți 
alătura Ansamblului 
Studențesc Bucur.

10 
cămine moderne, 
cu peste 4000 locuri
  

Biblioteca Centrală 



Campusul 
„Medicină 
Veterinară – 
Cotroceni” 
Asigurăm cazarea studenților 
într-un cămin cu o capacitate 
de 200 de locuri. Pe fiecare 
palier se află o bucătărie 
dotată cu plite electrice, cup-
toare cu microunde, frigidere şi 
maşini de spălat pentru uzul 
studenţilor. În camere există 
cablu TV şi prize pentru 
conectarea la internet, în 
regim de gratuitate. Studenţii 
pot servi masa la cantina din 
incinta campusului, unde se 
află şi un bufet pentru gustări 
rapide. Campusul oferă Wi-Fi 
gratuit.

Campusul „Medicină Veterinară – Cotroceni”24

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

Acces permanent al 
studenților la proiecte în 
curs de cercetare, în cadrul 
clinicii, farmaciei și 
în laboratoarele sale.

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

#extraordinar 
... se întâmplă aici, chiar acum
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Totul este gândit în jurul tău, al 
studentului. În cea mai presti-
gioasă facultate de medicină 
veterinară din țară ai acum 
primul Spital Veterinar dedicat 
mediului universitar, dedicat 
învățării la cele mai înalte 
standarde. 

Spitalul           
Universitar 
de Urgență 
„Prof.dr.Alin 
Bîrțoiu” 
 
Este moment de referinţă 
pentru progresul înregistrat de 
medicina veterinară din 
România.  

Unicitatea spitalului derivă din 
diversitatea specializărilor 
şi dotărilor, precum şi din 
posibilitatea de internare 
24/24 h a cazurilor, în funcţie 
de specie şi gravitatea patolo-
giei.

• Echipamente medicale     
de ultimă generație 

• RMN și computer 
tomograf

• 50 de locuri cazare 
(spitalizare)/zi 

• 8 operații simultan 

• Toate specializările  

• Capacitate de 250 de 
cazuri pe zi

Spitalul Universitar de Urgență 
“Prof. Dr. Alin Bîrțoiu” 

Am investit în viitorul 
tău. Pentru ca tu să 
devii #extraordinar.  

    Clinică          Chirurgie

   Analize        Imagistică

 Farmacie     Alte servicii

Un motiv pentru care suntem 
recunoscuți  este pentru că 
privim spre viitor. 

De aceea, alături de tradiția 
Campusului Veterinar-
Cotroceni, vei descoperi 
facilități moderne pentru o 
generație proaspătă de minți. 
Așa cum este a ta. 



Cămine26

Singura universitate în 
care toți studenții au loc 
garantat la cămin!

Am investit în 
viitorul tău. Ai un 
Campus în care să 
te simți ca Acasă
Camere moderne, în inima 
orașului, aproape de tot ce 
ai nevoie.
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Contactează Direcția 
Campus Studențesc

camine@usamv.ro

Bd. Mărăști nr. 59, sector 1, 
București
directiacampus@usamv.ro
0756.116.224 

Află detalii complete:
usamv.ro/studenti/cazare 

Ce înseamnă servicii de 
cazare la cămin?

•  11 cămine cu 500 de camere 
disponibile și fiecare cu sală 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 Wi-Fi - TV gratuită 

•  Transport public permanent 
către campus, pe baza 
carnetului de student 

•  Peste 1000 de locuri de 
parcare gratuită în incinta 
campusului

În campusul universității se află 
restaurante cu mâncare gătită 
pe diferite specificuri, cantină, 
cafenea și magazine alimen-
tare. 

Ai la dispoziție parcurile 
campusului, terenurile de 
sport, biciclete sau trotinete 
electrice. 

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

Facilități pentru persoane 
cu dizabilități

Oferim in cadrul campusului 
USAMV acces facil tinerilor cu 
dizabilități atât în salile de curs, 
cât și în cămin. Camerele de la 
parter sunt dotate cu băi mai 
mari care să răspundă unor 
astfel de necesități.

Cum te cazezi în campus?

După ce ai ai obținut un loc 
confirmat la universitatea 
noastră, poți solicita un loc de 
cazare la căminul nostru. Proce-
dura este simplă: completezi 
formularul de cerere de la 
secretariat sau online, direct de 
pe site și trimiți cererea ta.

Camerele de cămin au acces la 
campusul verde și terenuri-
le sportive din fața căminelor 
sau clădirilor facultăților.

Cămine



Cum te înscrii la                  
facultatea dorită?

Înscriere28

Experiența ta în 
comunitatea USAMV este 
pe cale să înceapă. 

Suntem aici să te ajutăm!

Pasul 1: Documentează-te

Începe prin a vizita campusul 
nostru și a te informa despre 
facultățile noastre și
programele de studii. Află 
detalii de la centrul nostru de 
consiliere sau participă la Zilele  
Porților Deschise Înscrierii 
USAMV.
consiliere.usamv.ro 

Elevii din mediul Internațional 
pot oricând să se programeze la 
o vizită personalizată la Servi-
ciul Relații Internaționale.

Pasul 2: Alege 

Ai la dispoziție: 

•  Licență: 28 de programe 
de studii, învățământ cu 
frecvență și învățământ la 
distanță/cu frecvență redusă;

•  Masterat: 32 de programe 
de studii, învățământ cu 
frecvență și învățământ cu 
frecvență redusă;

•  Doctorat: 6 domenii de 
doctorat (Agronomie, 
Horticultură, Zootehnie, 
Medicină veterinară, 
Biotehnologii, Inginerie și 
management în agricultură și 
dezvoltare rurală).

Fun Quiz 
Află ce facultate 
ţi se potriveşte
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Pasul 3:  Înscrie-te

Vizitează pagina noastră 
usamv.ro/admitere unde te 
vom anunța toate noutățile 
legate de admitere, iar ulterior, 
odată deschise înscrierile, te 
așteptăm cu dosarul complet la 
sediul facultății alese conform 
metodologiei de admitere 
în vigoare.

Pasul 4: Promovează
interviul nostru

Pregătește-te pentru viața de 
student, arată-ne cunoștințele 
acumulate și noi te vom primi 
în comunitatea noastră de la 
1 octombrie!

Dacă ai nevoie de cazare pe 
perioada examenelor de 
admitere, avem disponibile în 
cămine spatii dedicate, iar astfel 
iei parte și la viața studențească 
din interior. Vezi detalii la: 
usamv.ro/admitere

Avem o politică activă de 
egalitate în recrutarea 
studenților și personalului 
și ne adresăm solicitanților 
atât din mediul urban, cât 
și rural, din toate culturile și 
credințele. 

Suntem alături de 
studenții cu dizabilități și 
ne străduim să facem 
îmbunătățiri pentru a le 
asigura accesul cât mai 
facil la învățământul 
superior.  



Evaluarea studenților

Ce faci 
după ce ai 
devenit
student?
Statutul academic al unui 
student poate fi de: 
Student bugetat (SB), 
când finanţarea se face de la 
bugetul statului, sau 
student cu taxa (ST), când 
finanţarea studiilor se face 
prin taxe de studii.

Toți cei admiși vor avea
disponibile pe pagina 
dedicată a facultății alese 
detaliile despre cursuri, 
cazare și costuri.Actualizări 
periodice vor fi postate în 
săptămânile anterioare 
începerii anului școlar. Majori-
tatea cursurilor încep în 
prima zi de luni din octom-
brie.

Documentele fiecărui 
student sunt: 

a. carnetul de student; 

b. legitimaţia de student 
pentru reducere transport

Evaluarea studenților 
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În cadrul USAMV din 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 10 la 1, 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.
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Cum se acordă Creditele?  

Credite obligatorii pentru 
studii de licenţă: minimum 
180 (domeniul 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 
domeniul 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 supli-
mentar, în cazul în care 
disciplina este facultativă; 

d) 3‐4 credite pentru disci-
plina „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 specialitate va 
fi creditată distinct în planul de 
învăţământ şi se va finaliza cu o 
notă; creditele alocate practicii 
vor fi incluse în cele 30 de 
credite obligatorii pentru un 
semestru. 

Studenţii programelor de 
licenţă din cadrul USAMV din 
București, pentru a promova 
dintr‐un an de studii în altul, 
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.



Burse și mobilități

Ce burse 
poți obține 
la USAMV? 
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USAMV oferă o varietate de 
resurse concepute pentru a 
încuraja studenții să exceleze în 
viața academică. Cuantumul 
burselor se poate mări în 
funcție de finanțarea acordată 
de Ministerul Educației și 
Cercetării.

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
Se acordă pentru merite 
profesionale și media generală 
cel puțin 9. 

Gradul 2:
810 lei - peste 750 burse
Se acordă pentru merite 
profesionale și media generală 
cel puțin 8. 

BURSE SOCIALE
600 lei - peste 700 burse
Se acordă la cerere, pentru 
susținerea financiară a 
studenților cu venituri reduse,  
proveniți  din  familii
defavorizate precum și a celor 
instituționalizați, în limita 
fondului disponibil. 

BURSE SPECIALE
Se acordă pentru performanțe  
cultural-artistice deosebite, 
pentru performanțe sportive 
deosebite sau prin implicarea în 
activități extracurriculare și de 
voluntariat:

•  Bursa “Regele Mihai I”, 1000 €

•  Bursa “Regina Ana”, 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 + 
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 (3-12 luni) 
la una din cele peste 200 de 
universități partenere.

     Stagii de practică profesio-
nală (2-12 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

Anual USAMV București 
finanțează integral peste 35 de 
mobilități ERASMUS+, supli-
mentar față de cele primite din 
contracte cu ANPCDEFP.

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



Cum te înscrii? 

•  În luna martie se deschid 
selecțiile Erasmus+. 
Informează-te din timp!

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

•  Poți deveni Ambasador Eras-
mus în România sau
internațional!

USAMV face upgrade Erasmus!
Universitatea care te susține cu 
bani în plus, pentru ca tu să îți 
atingi potențialul maxim.

Înscrie-te și tu! 

Contactează Serviciul 
Relaţii Internaţionale

international@usamv.ro

Corp A, Rectorat, parter

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

       Erasmus-USAMV
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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 într-o limbă 
străină



Creează-ți propriul drum! 
Alege burse pentru stagii de studii universitare și postuniversitare

Burse și mobilități34

BURSE SPECIALE AUF

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

Centrul de Reușită Universi-
tară AUF îți stă la dispoziție. 

Avem onoarea ca Dl. Rector 
Sorin Mihai Cîmpeanu să fie 
Președintele Agenției 
Universitare de Francofonie 
(AUF) în România. 

Catedra SENGHOR

Prestigioasa rețea internațio- 
nală cuprinde doar 18 Universi-
tăți, iar USAMV este singura 
cu profil agronomic! 

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

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

Interacționezi direct cu domeniul ales!

Alege să fii printre studenții care ne însoțesc
în fiecare an la târgurile de profil!
 
     Târgul de la Hanovra
 
     Târgul Intervitis Interfructa Stuttgart 
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O Universitate conectată 
Internațional 
Vrei să mergi în Coreea? 
Vrei să faci un stagiu de practică în Elveția?  

Avem acorduri bilaterale cu peste 200 de universități. Alege una din ele și îți 
facilităm accesul! Consultă toate ofertele pe usamv.ro!   
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Indonezia ți se pare  
inaccesibilă ca 
student? 

Indonezia are o dezvoltare 
rapidă în domeniul cercetărilor 
științifice. 

Sam Ratulangi University 
are în componența sa 11 
facultăți. 

Universitatea Padjadjaran a început cu Facultatea de 
Agricultură în 1983, iar acum are 16 facultăți și aduce contribuții 
semnificative la conferințele de specialitate în aria Asia-Africa. 
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Îți place ce ai citit aici? Ai la 
îndemâna zeci de opțiuni 
extracurriculare. 

Contacteaza Serviciul 
Relaţii Internaţionale

international@usamv.ro

     Știai că ...
Beneficiezi de cursuri 
gratuite de limba 
chineză la Institutul 
Confucius din București? 
Ca student USAMV te poți 
înscrie la 
international@usamv.ro 

Ești interesat de 
cultura chineză? 

Colaborăm cu univer-
sități și academii de 
prestigiu din China!

Poți aplica la un stagiu de 
pregătire în cadrul Școlii de 
Vară la renumita Shanghai 
JIAOTONG University, pe 
locul doi în topul universităților 
din China. 

Un Parc Științific și Tehno-
logic îți stă la dispoziție, în 
colaborare cu Chinese 
Academy of Agriculture & 
Sciences, cea mai mare 
instituție chineză de cercetare 
din domeniul agriculturii și
mediului, cu 42 de institute, 
peste 7000 de cercetători și cea 
mai mare bibliotecă agricolă 
din China.

Olanda se mândrește cu una 
dintre cele mai performante 
industrii agrare din lume. 
Calitatea învățământului agri-
col, investițiile în cercetare și în 
tehnologii de vârf au făcut 
posibil acest lucru.

Holland Fruit House Româ- 
nia îți oferă accesul la 10 com-
panii partenere, din Olanda, 
unde poți urma cursuri de 
perfecționare sau activități 
practice. 

La USAMV poți avea acces la un 
Laborator de cercetare al 
curmalului chinezesc, dezvol-
tat alături de HEBEI Agriculture 
University.

Ambasada Olandei 
susține USAMV 

Green City este un proiect 
internațional inovator în 
dezvoltarea spatiilor verzi 
urbane.

Implică-te și tu! 

Hebei Agricultural University
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Fun Quiz 
Află ce Facultate 
ţi se potriveşte

Ai la dispoziție resurse concepute pentru a-ți descoperi 
vocația și traseul profesional.

Nu știi ce facultate ți se potrivește? Sau ai nevoie de un tur al 
campusului nostru generos? Suntem aici în fiecare zi pentru ca 
tu să pornești cu dreptul!

Doar la USAMV ai un 
centru dedicat 
studenților săi 
exclusiv cu programe 
special concepute 
pentru a te sprijini pe 
parcursul studiilor

        Consiliere și 
        orientare în carieră

        Consiliere psihologică

        Consiliere 
        vocațională
         
        Consiliere 
        antreprenorială                         

        Workshop-uri

Platforma USAMV Jobs 

Venim în sprijinul studenţilor, 
atât pe durata studiilor, cât şi 
după finalizarea acestora. 
Accesează platforma pentru a 
aplica la zeci de locuri de muncă 
din domeniu, din toată țara.

       usamvjobs.ro

Targul USAMV JOBS se ține 
anual în cadrul campusului,
unde intri în contact direct cu 
firmele de top din sectorul 
agronomic.

Ai acces la 
Cursuri de Formare 
Profesională, atât de 
perfecționare, cât și 
de calificare.

Cursuri de Competențe 
Digitale - USAMV  este 
Centru Autorizat de Testare 
Certiport (C.A.T.C.).

Cursurile sunt adaptate 
pentru a satisface 
exigențele de pe piața 
muncii și a oferi oportu-
nități de a avansa în carieră.



Suntem o comunitate 
dedicată pasiunilor tale 
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Abia așteptăm să te 
cunoaștem!

Vino la BOBOCFEST, ai o 
întreagă zi dedicată ție.
Toată lumea se îndrăgos- 
tește de campusul nostru, o 
să afli și tu de ce.

      Ai un tur ghidat al 
campusului

      Cunoști profesorii pe 
care o să îi ai alături

      Afli cum îți poți dezvolta 
pasiunile
 
      Descoperi oportunitățile 
internaționale de studiu sau 
practică

      Vezi la ce cursuri de 
orientare în carieră te poți 
înscrie

Clubul de 
Ornitologie
AVES 
Hai să cunoaștem și să 
protejăm împreună 
păsările sălbatice!
Iubitorii de păsări și de 
natură au ocazia să afle ce 
specii pot fi găsite în 
România și cum le 
recunoaștem.

       /ClubuldeOrnitologieAves

Crosul USAMV
Înscrie-te la competiția anuală 
dedicată studenților și tuturor 
iubitorilor de sport, certificată 
internațional de World 
Athletics.  

Ansamblul Bucur

Alătură-te unei comunități 
ce iubește muzica. Te 
poți înscrie în grupul nostru 
și participi la evenimentele 
universității, înveți noi 
tehnici, dansuri și îți 
îmbogățești viața de 
student. 

       /AnsamblulBucurUSAMVB



USAMV este în 
Top 300 universi-
tăți în QS Univer-
sity Ranking 
2020 - Emerging 
Europe & Central 
Asia  
Punem un accent puternic pe 
antreprenoriat, creând 
oportunități pentru ca studenții 
noștri să își găsească pasiunea. 
De la societățile studențești 
la ateliere și premii, antrepre- 
norii în devenire pot beneficia de 
cunoștințele și experiența lecto-
rilor universității, dar și a indus-
triei de care este legată universi-
tatea. 

Societatea Antrepreno-
rială Studențească este 
alături de tine. 

Traininguri gratuite pentru 
studenți finanțate prin program-
ul “Inovarea prin antreprenoriat 
și promovarea inițiativelor de 
afaceri ale studenților din 
USAMV București”.

Proiecte cu implicare 
socială

Studenții se pot implica în 
proiectele universității, 
precum sunt vinurile produse în 
podgoriile noastre, numeroa-
sele soiuri de legume și fructe 
premiate la nivel internațional. 
Aceste proiecte le oferă 
experiență reală de 
cultivare a plantelor și chiar 
o inițiere în mediul de afaceri.

Antreprenoriat și proiecte sociale40

Medalia de Aur  
Cabernet Sauvignon 2016 
Wine Contest Bucharest 2018

Medalia de Aur  
„Soiuri și hibrizi de kiwi în 
România”
Salonul Internațional de Invenții 
și Inovații “Traian Vuia”, 2019

Medalia de Aur și Diplomă de 
Excelență
“Giant bambus - o nouă tehnologie de 
cultură dezvoltată în câmpul didactic 
experimental al USAMV” 
Salonul Internațional de Invenții și Inovații 
“Traian Vuia”, 2019



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

Moștenirea care îți îmbogățește experiența

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

Suntem un lider recunoscut în
dezvoltarea și cercetarea în
sectorul vinicol. Parteneriatele
noastre sprijină industria prin
formare și prin furnizarea 
resurselor necesare în domeniu. 
Iar tu, ca student USAMV, ai 
acces direct la toate acestea.

www.pietroasaveche.ro

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

Staţiunea de Cercetare – Dezvoltare
pentru Viticultura și Vinificatie „Pietroasa”
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737 de soiuri de viță de vie 
au fost aduse din toată lumea 
între anii 1893-1895, la 
Pietroasa.  

Desfășurăm cercetări în 
domeniul științei strugurilor 
și a vinului, în domeniile 
patologiei plantelor, dezvoltării 
fructelor, compoziției fructelor 
și a vinului, caracteristicile 
senzoriale ale vinului și 
preferințele consumatorilor.

Mulți enologi au ales să facă 
stagii de pregătire în alte țări, iar 
tu, ca student USAMV, ai ocazia 
să începi practica din timpul 
facultății într-o cramă de top. 

Soiuri de struguri pentru vin
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Pepiniera și Ferma Pomicolă ISTRIŢA42

Stațiunea de Cercetare-Dezvoltare 
pentru pomicultură Istrița 
Pepiniera Istrița este situată pe 
teritoriul comunei Săhăteni, 
Județul Buzău. Climatul este 
semi-umed, destul de călduros.  
Anul 1893 marchează începutu-
rile Pepinierei Istriţa, scopul ei 
iniţial fiind de înmulţire a 
materialului săditor viticol. 

La Istriţa a fost creată în 
1902 prima şcoală 
practică de altoitori din 
România

Soiuri de fructe

Provocările zilei de mâine 
sunt cercetările pe care 
tu le faci astăzi.

Centrul de Cercetare pentru 
Pomicultură Integrată
cuprinde și corelează 
acțiunile din acest domeniu
cu necesitățile catedrei de 
pomicultură. 

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

Statiunea de Cercetare-
Dezvoltare pentru pomicul-
tură Istrița are două axe de 
dezvoltare:

        Produce și comercia- 
lizează material săditor 
pomicol

       Produce și comercia- 
lizează fructe din speciile 
pomicole: măr, prun, cireș.

Înveți practic tehnicile
moderne: irigarea prin picurare, 
tăieri în verde, forme de coroană 
care să pună în valoare potențial-
ul productiv al speciilor și noile 
tipuri de culturi. 

Centenar Gold Rush Generos Giant RedStanley New Star Kordia



Stațiunea Didactică de Cercetare-Dezvoltare 
Agronomică Moara Domnească - o poveste cu 
parfum domnesc 

Ferma Moara Domnească este 
una din stațiunile didactice și 
de cercetare ale USAMV, la doar 
15km de București. Este un mic 
colț de rai, unde studenții 
USAMV au parte de pregătire 
practică de top.

Câţi dintre noi ştiu că soiurile de 
cereale, legume sau de pomi 
fructiferi pot fi ameliorate în 
laborator, dar lăsate să se 
dezvolte apoi în mediul natural, 
prin mijloace naturale, cu bune 
rezultate şi fără să ne afecteze 
sănătatea? 

Studenţii, cadrele didactice, 
masteranzii, doctoranzii şi 
cercetătorii USAMV pregătesc 
programe de ameliorare, 
cercetare şi testare de soiuri 
noi şi hibrizi de cereale, pomi 
fructiferi etc., utilizând cele mai 
moderne tehnologii din 
domeniu. 

www.fermamoaradomneasca.ro 

Ferma didactică cuprinde o 
fermă vegetală de 315 ha 
cultură mare, una pomicolă 
(45 ha livadă), un sector 
zoopiscicol – 19 ha luciu de 
apă, 2 adăposturi pentru 
bovine, un depozit frigorific cu 
temperatură, umiditate şi 
atmosferă controlate pentru 
depozitarea fructelor şi 
legumelor cu o capacitate de 
900 tone, o fermă modernă de 
genotecă de palmipede 
(gâşte, raţe de soi), un conac în 
care a locuit Tolstoi şi multe alte 
dependinţe modern dotate 
pentru cazarea şi instruirea 
viitorilor specialişti.
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Conceptul Interra Farm Network, 
un model de fermă pilot pentru 
managementul deșeurilor, a fost 
implementat la Ferma Moara 
Domnească și reprezintă un 
centru de formare și  promovare 
a tehnologiilor și bunei practici 
agricole care vizează agricultura 
sustenabilă.
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