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Despre Despre PITEPITEȘTIȘTI

Municipiul Piteşti, reşedinŃă a judeŃului Argeş, este
situat la o distanță de aproximativ 110 km de capitala
României, fiind atestat documentar pentru prima dată
la 20 mai 1388, într-un document al domnitorului
Mircea cel Bătrân, Domnul Țării Românești. Bine
conectat cu principalele zone ale țării prin
infrastructura de transport rutier și feroviar, municipiul
Pitești are o populație de 155.383 de locuitori şi este
declarat Pol de Dezvoltare Urbană din România.
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În anul 2013, Municipiul Pitești a fost desemnat „Oraș
European al Sportului” iar la sfârșitul acestui an și-a
depus candidatura pentru titlul „Capitala Verde a

Europei 2016”, fiind singurul oraș din România care
candidează pentru obținerea acestui titlu.

Municipiul Piteşti se remarcă prin acțiuni și manifestări
culturale cu caracter permanent, având o experiență
de mai bine de trei decenii în acest domeniu, cea mai
importantă manifestare fiind „Simfonia Lalelelor”

considerată ca fiind sărbătoarea emblemă a
municipiului, ducând faima Piteştiului în toată Ńara şi în
afara ei. Astfel, Piteştiul îmbracă straie de sărbătoare
prin găzduirea unui unui eveniment unic în România -
Simfonia Lalelelor.



Despre Despre PITEPITEȘTIȘTI

„Simfonia Lalelelor" este cea mai importantă și mai
cunoscută manifestare dendro-floricolă social-culturală,
artistică, sportivă și comercială a municipiului Piteşti,
datorită căreia oraşul este cunoscut atât în țară, cât și în
afara graniŃelor țării ca Oraşul Lalelelor, primind, de
multe ori, titulatura "Olanda României".
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O parte importantă a zestrei Piteștiului o constituie
instituțiile de cultură, bibliotecile, școlile de artă,
cinematografele, teatrele, muzeul, Galeria de Artă,
Galeria de Artă Naivă, cele 16 lăcașe de cult, o
manăstire și Catedrala Domnească ,,Sfantul Gheorghe”.

Municipiul Piteşti înseamnă în primul rând cetăŃenii săi,
oameni deschişi, harnici şi primitori, care se bucură de
un oraş curat, modern şi activ, şi care îşi întâmpină
vizitatorii cu tradiŃionala ospitalitate românească.

http://www.primariapitesti.ro



PITEPITEȘTIȘTI



Despre UPITDespre UPIT
Universitatea din Piteşti este o instituŃie de învăŃământ
superior de stat, acreditată, cu personalitate juridică, ce
a luat fiinŃă în anul 1962.

Cu o traditie de peste 50 de ani de învățământ
universitar la Universitatea din Pitești se creează
premisele unui viitor plin de speranțe.

înalte.

premisele unui viitor plin de speranțe.

În decursul timpul UPIT a devenit o instituție
emblematică pentru învățământul superior românesc.

Dinamismul UPIT demonstrează ambiția,
profesionalismul şi energia pe care le avem, toate
acestea permițându-ne să ne propunemținte şi mai
înalte.



Despre FACULTATEA DE ȘTIINłEDespre FACULTATEA DE ȘTIINłE
Facultatea de ŞtiinŃe a UniversităŃii din Piteşti a fostFacultatea de ŞtiinŃe a UniversităŃii din Piteşti a fost
înfiinŃată prin Ordinul Ministrului ÎnvăŃământului
nr. 7751/4.05.1990.

Pentru specializarile oferite, Facultatea de ŞtiinŃe pune
la dispoziŃia celor peste 1000 de studenŃi spatii de
învăŃământ moderne şi laboratoare de specialitate.

Facultatea de ŞtiinŃe are ca principală misiune
formarea de specialişti, asigurarea pregătirii continue,
precum şi producerea şi transmiterea cunoştinŃelor
ştiinŃifice pentru îmbogăŃirea patrimoniului cunoaşterii
şi dezvoltării capacităŃii şi performanŃelor profesionale
ale studenŃilor şi cadrelor didactice.



HORTICULTURĂ HORTICULTURĂ -- INGINERINGINER
Despre programul de studii Despre programul de studii 
HORTICULTURĂ HORTICULTURĂ -- INGINERINGINER

� Programul de studii universitare de
licenŃă Horticultură funcŃionează în
cadrul UniversităŃii din Piteşti din anul
1999.

specializare - ACREDITATĂ
durata studiilor – 4 ani
forma de învăŃământ – zi
diploma – INGINER
puncte de credit:  240

1999.
� Programul de studii de licenŃă

Horticultură este acreditat şi
îndeplineşte standardele stabilite de
ARACIS, instituŃie care are ca scop
certificarea calităŃii studiilor universitare
din România.

� Studiile universitare de licenŃă se
desfăşoară pe durata a 4 ani, iar
diploma obŃinută este de Inginer.



ImportanŃa domeniului ImportanŃa domeniului 
FinanŃări EuropeneFinanŃări Europene
Politici europene pentru agricultură și Politici europene pentru agricultură și 
dezvoltare rurală dezvoltare rurală 

� Domeniul agriculturii este un sector strategic al
Uniunii Europene, întrucât asigură siguranŃa și
securitatea alimentară, echilibrul pieŃei,
stabilitatea zonelor rurale, dezvoltarea rurală,
producŃia de hrană, conservarea tradiŃiilor și
peisajelor naturale, precum și protecŃia mediului
înconjurător.

� Noua Politică Agricolă Comună (2014 – 2020)� Noua Politică Agricolă Comună (2014 – 2020)
promovează diversitatea și calitatea produselor
agroalimentare, cercetarea și noile tehnologii,
asigură protecŃia mediului și a biodiversităŃii, și
finanŃează agricultura și dezvoltarea rurală.

� Politica Agricolă Comună (PAC) este una dintre
primele politici comunitare, creată cu obiectivul
asigurării necesarului de alimente.



� ImportanŃa acestui sector productiv se poate
aprecia cel puŃin din următoarele puncte de
vedere:

◦ impactul economic şi social;

◦ SiguranŃă şi securitate alimentară;

◦ industria farmaceutică şi cosmetică;

◦ protecŃia mediului, arhitectura peisajului şi
turism.

� Suma totală alocată agriculturii este de 386,9
mld. euro dacă se adăuga fondurile pentru:
securitate alimentară (2,2 mld. Euro), sprijin
pentru persoane defavorizate (2,5 mld. Euro),
gestionarea crizelor (3,5 mld. Euro), fondulgestionarea crizelor (3,5 mld. Euro), fondul
pentru globalizare (2,5 mld. Euro); cercetare şi
inovare pentru securitate alimentară, bio-
economie şi agricultură durabilă (4,5 mld.
Euro).

� Programul National de Dezvoltare Rurala
(PNDR) 2014 – 2020.

� Noul program destinat dezvoltarii agriculturii
cuprinde 15 masuri de finantare si va avea
alocat un buget in valoare de 9,85 miliarde de
euro.



MISIUNEMISIUNE

� Programul de studii HORTICULTURĂ are misiunea de
a forma specialişti în domeniul ştiinŃelor agricole şi
silvice, capabili să desfăşoare activităŃi în cadrul unor
companii private, instituŃii publice, în unităŃi de
cercetare ştiinŃifică şi chiar ca liberi practicieni
dezvoltând propria lor afacere (ferme agricole,
pepiniere horticole, servicii de amenajare şi
întreŃinere spaŃii verzi, etc.). Pregătirea superioară în
acest domeniu este o necesitate stringentă pentru
economie, impunându-se formarea de ingineri
profesionişti.

� Prin programul de studii la zi, cu durata de patru ani,� Prin programul de studii la zi, cu durata de patru ani,
specializarea HORTICULTURĂ din cadrul FacultăŃii de
ŞtiinŃe urmăreşte formarea de specialişti cu înaltă
calificare în domeniu, care să aibă un profil
profesional similar cu cel al inginerilor horticultori ce
provin din şcolile europene de tradiŃie, şi care să le
permită accederea pe piaŃa muncii în România şi în
străinătate.

� Prin misiunea programului, strategia de cercetare şi
planul de învăŃământ, programul de studii
Horticultură asigură absolvenŃilor competenŃe şi
calificări în concordanŃă cu Registrul NaŃional al
Calificărilor din Invătamântul Superior - RNCIS şi cu
Cadrul naŃional al calificărilor.



� elaborarea şi implementarea de proiecte horticole;
înfiinŃarea şi exploatarea culturilor horticole;

� păstrarea, prelucrarea şi valorificarea producŃiei
horticole;

� managementul exploataŃiilor horticole şi marketingul
produselor specifice acestui sector;

� elaborarea şi implementarea de modele pentru
ameliorarea, crearea şi introducerea în cultură de noi
cultivaruri, în scopul creşterii producŃiei horticole;

� elaborarea şi aplicarea programelor de fitoprotecŃie
specifice plantelor horticole;

COMPETENłECOMPETENłE

specifice plantelor horticole;

� amenanjarea şi întreŃinerea spaŃiilor verzi, producerea
materialului dendro-floricol;

� producerea şi confecŃionarea de aranjamente florare;

� desfăşurea activităŃilor de prestări servicii către
persoane fizice autorizate şi juridice: proiectare
peisagistică, asistenŃă tehnică de specialitate pentru
amenanjarea şi intreŃinerea spaŃiilor verzi, lucrări
agricole şi fito-sanitare;

� asistenŃă tehnică de specialitate pentru înfiinŃarea
plantaŃiilor viticole, pomicole şi spaŃii protejate pentru
cultura legumelor şi florilor;

� cercetarea ştiinŃifică şi învăŃământul horticol.



COMPETENłE RNCISCOMPETENłE RNCIS

� Elaborarea si utilizarea tehnologiilor de productie
horticola durabila

� Diagnosticarea si rezolvarea problemelor legate de
organizarea si managementul fermelor horticole

� Dezvoltarea unei filiere de productie horticola

� Producerea si valorificarea semintelor si a
materialului saditor horticol

� Utilizarea de tehnici si metode specifice pentru� Utilizarea de tehnici si metode specifice pentru
degustarea produselor horticole si aprecierea
calitatii acestora

� Asigurarea serviciilor de consultanta si extensie în
horticultura



FACILITĂłI FACILITĂłI 
� Cazare – Cămine studenŃești

� Sala de Sport

� Biblioteca 

� Burse sociale

� Burse de studiu 

� Burse private prin companii publice sau private 

� Burse în strâinătate

� Bilete gratuite în tabere studenŃești prin 
Programul NaŃional Tabere StudenŃești 

� Implicare in asociaŃii studenŃești � Implicare in asociaŃii studenŃești 

� Sesiuni și concursuri știinŃifice studenŃești 

� Implicare in ONG -uri 

� Implicarea in proiecte educaŃionale și proiecte de 
cercertare

� Împrumuturi prin AgenŃia de Credite și Burse 
pentru StudenŃi - http://www.roburse.ro/

� AsistenŃă medicală gratuită
� Reduceri la muzee, teatre, etc. 

� Reduceri pentru transportul public

� Practică de specialitate în Institute naŃionale de 
cercetare și în alte instituŃii publice și private

� Excursii de studii și documentare



BURSE ERASMUS BURSE ERASMUS 
STAGII DE PRACTICĂ ȘI STUDIU ÎN UNIUNEA STAGII DE PRACTICĂ ȘI STUDIU ÎN UNIUNEA 

EUROPEANĂ EUROPEANĂ 

� Erasmus Plus (Erasmus+) este noul program al
Uniunii Europene in domeniul educatiei, formarii
profesionale, tineretului si sportului.

� Bugetul este de 14,7 miliarde EUR pentru toate tarile
in perioada 2014-2020.

� Milioane de studenŃi au participa la acest program de
burse.

� Programul Erasmus le permite studenților să
ș ț

� Programul Erasmus le permite studenților să
petreacă între 3 și 12 luni într-o altă țară europeană,
fie pentru studii, fie pentru stagii în întreprinderi sau
alte organizații.

� MobilităŃi de studiu = minim 3 luni, max. 10 luni.

� MobilităŃi de practică = minim 2 luni, max. 10 luni.

� Cuantumul bursei de studiu este de 500 euro / lună,
iar pentru practica este de 650 sau 700 euro / lună,
în funcŃie de Ńara de destinaŃie.



ACORDURI ERASMUS PENTRU ACORDURI ERASMUS PENTRU 
INGINERIA HORTICOLĂ INGINERIA HORTICOLĂ 

� Latvia University of Agriculture – LETONIA
� LavandArt - UNGARIA
� Universita Degli Studi Della Basilicata - ITALIA
� Universitat Politecnica De Valencia - SPANIA
� Instituto Politecnico De Braganca -

PORTUGALIA
� Klaipeda State University of Applied Sciences � Klaipeda State University of Applied Sciences 

- LITUANIA
� Yuzuncu University - TURCIA
� Adnan Menderes Universitesi - TURCIA
� Ataturk University - TURCIA
� Agri Ibrahim Cecen University - TURCIA



PARTENERI PARTENERI 
COLABORARE CERCETARE COLABORARE CERCETARE 
CONVENłII PRACTICĂ CONVENłII PRACTICĂ 
VIZITE DE STUDIU VIZITE DE STUDIU 

� Institutul de Cercetare Dezvoltare pentru
Industrializarea și Marketingul Produselor Horticole
– Horting București

� Institutul de Cercetare Dezvoltare pentru
Pomicultura – ICDP Pitesti Maracineni

� Institutul National de Cercetare Dezvoltare pentru
Biotehnologii in Horticultura – INCDBH Stefanesti
Arges

� Institutul de Cercetare Dezvoltare pentru Viticultura� Institutul de Cercetare Dezvoltare pentru Viticultura
siVinficatie - ICDVVValea Calugareasca Prahova

� Oficiul de Studii Pedologice si Agrochimice – OSPA
Pitesti Arges

� Statiunea de Cercetare Dezvoltare pentru
Agricultura – SCDA Albota Arges

� DirecŃia Agricolă JudeŃeană Argeș

� Alte instituŃii publice și companii private



ASOCIAłII STUDENłEȘTI ASOCIAłII STUDENłEȘTI 

AISEC – UNIVERSITATEA DIN PITEȘTI 

� AIESEC, înfiinŃat în 1948, a ajuns în prezent să fie
reprezentat în peste 110 Ńări şi teritorii, să numere circa
60 000 de membri din peste 1600 de mari centre
universitare, să fie partenerul a peste 4000 de organizaŃii,
multinaŃionale, ONG-uri şi instituŃii publice.

� Eforturile AIESEC sunt răsplătite de miile de membri care
anual părăsesc organizaŃia având o mentalitate orientată
către dezvoltarea companiilor în care activează şi un spirit
antreprenorial format prin parcurgerea diferitelor
experienŃe de învăŃare cum ar fi: traininguri, conferinŃe de
pregătire naŃionale şi internaŃionale organizate de AIESEC,
precum şi stagiile de practică internaŃională în cadrul
companiilor partenere.

� ÎnfiinŃat în 2001, AIESEC Pitești este alcătuit din
aproximativ 30 de membri activi din diferite facultăŃi ale
UniversităŃii din Piteşti.

� Obiectiv – realizarea de activităŃi şi proiecte cu impact în
mediul universitar şi în comunitatea din Argeş.

� http://www.aiesecpitesti.ro/



ASOCIAłII STUDENłEȘTI ASOCIAłII STUDENłEȘTI 

http://www.asup-pitesti.ro/

� AsociaŃia Studentilor Universitatii Pitesti a fost
infiintata in anul 2001 si este reprezentativa la nivel de
Universitate. In prezent asociatia reprezinta cateva mii
de studenti din cadrul universitar, are un forum de
conducere care cuprinde cate un reprezentant din
fiecare facultate, membrii în Consiliul Facultatilor si în
Senatul Universitatii.

� Reprezentarea întregului colectiv de studenti pitesteni laReprezentarea întregului colectiv de studenti pitesteni la
nivel judetean si national; punerea în aplicare de proiecte
ce au ca scop principal informarea, instruirea si
integrarea studentilor din punct de vedere economic,
cultural, educational si civic reprezinta principalele
preocupari pe care le avem, dar si organizarea unor
actiuni pentru studenti, apararea si sprijinirea intereselor
lor in mediul universitar.

Contact
� Adresa: Str Teilor, Facultatea de Mecanica.

Corp D, etaj 2, camera 15 

� E-mail: asup.carol1@yahoo.com

� Telefon: 0728898642



CODULCODUL DREPTURILOR ȘI OBLIGAłIILORDREPTURILOR ȘI OBLIGAłIILOR
STUDENTULUISTUDENTULUI ÎNÎN UNIVERSITATEA DIN UNIVERSITATEA DIN 
PITEȘTIPITEȘTI

� StudenŃii sunt parte integrantă a sistemului de
învăŃământ şi cercetare stiinŃifică al mediului
universitar, fiind beneficiari ai activităŃilor
formative desfăşurate în universitate, cât şi
participanŃi la organizarea şi perfecŃionarea
procesului de învăŃământ.

Drepturi – enumerare succinta:
� dreptul la învăŃământ de calitate;
� dreptul de acces la programe de mobilitate

internă şi externăinternă şi externă
� dreptul de transfer de la o universitate la alta
� dreptul la protecŃia datelor personale;
� dreptul de a fi informat, în primele două

săptămâni de la începerea semestrului, cu
privire la programa analitică, structura şi
obiectivele cursului, competenŃele generate de
acesta, precum şi cu privire la modalităŃile de
evaluare şi examinare.

� dreptul de a beneficia de un îndrumător de an
� dreptul de acces la regulamente, hotărâri,

decizii şi alte documente ale UniversităŃii din
Piteşti



CODULCODUL DREPTURILOR ȘI OBLIGAłIILORDREPTURILOR ȘI OBLIGAłIILOR
STUDENTULUISTUDENTULUI ÎNÎN UNIVERSITATEA DIN UNIVERSITATEA DIN 
PITEȘTIPITEȘTI

Drepturi – enumerare succinta:

� dreptul de a beneficia gratuit de servicii de
informare şi consiliere academică,
profesională, psihologică şi socială, conexe
activităŃii de învăŃământ, puse la dispoziŃie de
Universitatea din Piteşti, potrivit Cartei
universitare

� dreptul de a întrerupe şi relua studiile

� dreptul de a alege şi de a fi aleşi în structuri
de conducere ale universităŃii

� dreptul de a fi reprezentaŃi în Senatul
universitar şi în Consiliul facultăŃii într-o
proporŃie de minim 25%



CODULCODUL DREPTURILOR ȘI OBLIGAłIILORDREPTURILOR ȘI OBLIGAłIILOR
STUDENTULUISTUDENTULUI ÎNÎN UNIVERSITATEA DIN UNIVERSITATEA DIN 
PITEȘTIPITEȘTI

ObligaŃii – enumerare succinta:

� de a îndeplini toate sarcinile care le revin
potrivit planului de învăŃământ şi programelor
analitice ale disciplinelor

� de a respecta Carta, regulamentele şi deciziile
UniversităŃii

� de a participa la şedinŃele structurilor de
conducere din cadrul UniversităŃii/facultăŃii înconducere din cadrul UniversităŃii/facultăŃii în
calitate de reprezentanŃi aleşi ai studenŃilor

� de a respecta standardele de calitate impuse
de către Universitate

� de a respecta prevederile codului etic al
universităŃii

� de a elabora şi susŃine lucrări de evaluare la
nivel de disciplină şi lucrări de absolvire
originale

� de a-şi îndeplini angajamentele financiare
impuse de către Universitate, în condiŃiile

� stabilite în contractul de studiu.



CODULCODUL DREPTURILOR ȘI OBLIGAłIILORDREPTURILOR ȘI OBLIGAłIILOR
STUDENTULUISTUDENTULUI ÎNÎN UNIVERSITATEA DIN UNIVERSITATEA DIN 
PITEȘTIPITEȘTI

ObligaŃii – enumerare succinta:

� de a participa la activităŃi academice fără a fi
sub influenŃa băuturilor alcoolice sau a altor
substanŃe interzise;

� de a nu folosi un limbaj şi un comportament
neadecvate mediului universitar;

� de a utiliza în mod corespunzător, conform
destinaŃiei stabilite, toate facilităŃile şidestinaŃiei stabilite, toate facilităŃile şi
subvenŃiile primite;

� de a respecta curăŃenia, liniştea şi ordinea în
spaŃiul universitar;

� de a păstra integritatea şi buna funcŃionare a
bazei materiale puse la dispoziŃia lor de către

� Universitate;

� de a suporta plata eventualelor prejudicii
aduse bazei materiale puse la dispoziŃia lor de
către Universitate;



Seful de an Seful de an 
� Şeful de an sau de grupă este studentul care

reprezintă programul de studiu, anul de studiu
sau grupa din care provine. Şeful de an sau de
grupă este ales de către studenŃii care
alcătuiesc, anul de studiu sau grupa din care
provine. Întocmirea unui proces verbal la aceste
alegeri este obligatorie.

� Şeful de an sau de grupă are următoarele
obligaŃii:

� a) să reprezinte şi să susŃină activ interesele
studenŃilor;studenŃilor;

� b) să acŃioneze pentru promovarea intereselor
studenŃeşti;

� c) să stabilească împreună cu titularul
disciplinei data şi ora examenului în funcŃie de
voinŃa majorităŃii colegilor.

� Seful de an are dreptul:

� să aleagă şi să fie ales reprezentant al
studenŃilor în Consiliul FacultăŃii

� să aibă acces la secretariatul FacultăŃii şi
Departamentului în afara programului cu
publicul



DOMENII DE ACTIVITATEDOMENII DE ACTIVITATEDOMENII DE ACTIVITATEDOMENII DE ACTIVITATE
� DEZVOLTARE RURALĂ
� AGROMEDIU & AGRICULTURĂ ECOLOGICĂ
� AGROTURISM
� FINANłĂRI ȘI PROIECTE EUROPENE
� CONSULTANTA AGRICOLA
� SIGURANłA SI SECURITATE ALIMENTARĂ
� COMERł - PRODUCłIE
� CERCETARE & ÎNVĂłĂMÂNT
� VINIFICAłIE -VITICULTURĂ
� ARHITECTURĂ PEISAGERĂ , PARCURI & 

GRĂDINI
� LEGUMICULTURĂ

POMICULTURĂ� POMICULTURĂ
� FLORICULTURĂ
� CULTURI ENERGETICE
� PEPINIERE HORTICOLE
� MATERIAL SĂDITOR ȘI SEMINłE 
� ALIMENTAłIE
� FERTILIZANłI ȘI PESTICIDE
� MAȘINI HORTICOLE 



� 221305 consilier inginer horticol; 
� 221306 expert inginer horticol; 
� 221307 inspector de specialitate inginer 

horticol; 
� 232101 profesor în învăŃământul liceal, 

postliceal, profesional si de maistri; 
� 252204 cercetător în controlul calităŃii 

produselor alimentare; 
� 252205 inginer de cercetare în controlul 

calităŃii produselor alimentare; 
� 254111 cercetător în ecologie si protecŃia 

mediului; 

OCUPAłII POSIBILE OCUPAłII POSIBILE 

mediului; 
� 254112 asistent de cercetare în ecologie si 

protecŃia mediului; 
� 254307 cercetător în horticultură; 
� 254308 inginer de cercetare în horticultură; 
� 254309 asistent de cercetare în horticultură. 
� 214103 arhitect urbanism, peisagistică si 

amenajarea teritoriului; 
� 214105 consilier arhitect;



OCUPAłII POSIBILE OCUPAłII POSIBILE 

� Expert/inspector vamal

� Inspector de specialitate pedolog

� Inginer productie;

� Inginer de cercetare în pedologie-agrochimie;
Inginer horticultor

� Manager întreprindere horticola

� Inginer proiectant în horticultura

� Expert oenolog� Expert oenolog

� Expert degustator

� FuncŃionar public;

� Consultant de specialitate;

� Sef depozit produse horticole;

� Inginer de cercetare în protectia plantelor si
protectia mediului;

� Sef statie valorificare produse horticole;
Biotehnolog.



OPORTUNITĂłI DE CARIERĂOPORTUNITĂłI DE CARIERĂ

� Institutii publice 

� Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale - MADR

� AgenŃia de PlăŃi și IntervenŃie pentru Agricultură - APIA

� AgenŃia pentru FinanŃarea InvestiŃiilor Rurale – AFIR

� Reteaua Nationala de Dezvoltare Rurala (RNDR)

� DirecŃii JudeŃene pentru Agricultură și Dezvoltarea Rurală

� Institutul de Stat pentru Testarea si Inregistrarea Soiurilor

� AdministraŃia NaŃională a ÎmbunătăŃirilor Funciare

� Oficiul National al Denumirilor de Origine pentru Vinuri

� Inspectia Nationala pentru Calitatea Semintelor

� Oficiul NaŃional al Viei și Vinului

� DirecŃii JudeŃene Fitosanitare

� InspecŃia de Stat Pentru Control Tehnic în Producerea
și Valorificarea Legumelor și Fructelor

� InspecŃia de Stat pentru Controlul Tehnic Vitivinicol

� InspecŃia de Stat pentru Controlul Organismelor 
Modificate Genetic

� InspecŃia de Stat pentru Controlul FertilizanŃilor

� AgenŃii JudeŃene pentru ConsultanŃă Agricolă

� AgenŃii JudeŃene pentru ProtecŃia Mediului

� Camere Agricole, Grupuri de  AcŃiune Locală – GAL -uri 

� Consilii JudeŃene, Prefectură, Primării



OPORTUNITĂłI DE CARIERĂOPORTUNITĂłI DE CARIERĂ

� La terminarea studiilor, absolvenŃii programului de 
studii Horticultură pot opta pentru: 

� societăŃi și asociaŃii agricole;

� societăŃi din domeniul industriei alimentare;

� camere agricole;

� managementul resurselor montane;

� oficii pentru protecŃia consumatorului;

� poliŃia vamală fitosanitară;

� institute de cercetare;� institute de cercetare;

� învăŃământ superior & preuniversitar;

� organizaŃii nonguvernamentale;

� certificare și evaluare a terenurilor și produselor agricole;

� societăŃi horticole de producŃie și de distribuŃie a 
factorilor necesari producŃiei agricole;

� activităŃi autorizate, proiectare și amenajare in 
horticultură;

� producerea materialului săditor dendrologic și floricol, 
cultivarea și valorificarea plantelor ornamentale;

� ecologie și protecŃia mediului;

� piaŃa muncii calificate din Uniunea Europeană. 



SistemulSistemul European de European de CrediteCrediteTransferabileTransferabile ––
ECTS (European Credit Transfer System)ECTS (European Credit Transfer System)

� Sistemul european de credite transferabile (ECTS) este
un instrument care își propune să ajute la conceperea,
definirea și punerea în practică a unor programe de
studiu și la acordarea diplomelor de absolvire în
învățământul superior. Utilizarea sistemului ECTS în
combinație cu cadre de calificări bazate pe rezultate,
favorizează transparența programelor și a calificărilor și
facilitează recunoașterea calificărilor.

� ECTS este strâns legat de modernizarea învățământului
superior în Europa. Este vorba de un instrument esențialsuperior în Europa. Este vorba de un instrument esențial
în procesul Bologna, al cărui obiectiv este de a obține o
mai mare compatibilitate între sistemele naționale.

� Creditele reprezintă valori numerice, cuprinse între 1 și
30, alocate unor unități de cursuri și unor activități
precise dintr-un semestru. Creditele reflectă cantitatea de
muncă investită de student pentru însușirea unei
discipline, sub toate aspectele (curs, seminar, lucrări de
laborator/atelier, proiecte, practică, studiu individual
etc.).

� Numărul de credite prevăzute în planul de învățământ la
curs de zi pentru un semestru este in medie de 30.

� Studenții care nu acumulează într-un an universitar un
minim de credite la disciplinele de obligatorii și opționale
sunt exmatriculați.

� http://ec.europa.eu/education/ects/ects_ro.htm



ContractulContractul de de studiistudii

� Contractul de studii conține lista disciplinelor
care vor fi studiate pe parcursul unui an
universitar și informații despre disciplinele
studiate (titlul, codul, numărul de credite).

� Planurile de învățământ conțin discipline
obligatorii, opționale și facultative.

� Contractul de studiu trebuie completat de către
student cu datele personale.

� Contractele de studiu se completează anual,
studentul alegând cursurile opŃionale din planul
de învățământ pentru anul ce urmează.

� Contractele de studii nu se modifică în timpul
anului universitar.



PREZENTAREA SINTETICĂ PREZENTAREA SINTETICĂ 
A PLANUA PLANULUILUI DE ÎNVĂłĂMÂNTDE ÎNVĂłĂMÂNT
PREZENTAREA SINTETICĂ PREZENTAREA SINTETICĂ 
A PLANUA PLANULUILUI DE ÎNVĂłĂMÂNTDE ÎNVĂłĂMÂNT

� Anul I 
◦ Topografie

◦ Botanică horticolă I 

◦ Informatică și operare pe calculator

◦ Microbiologie

◦ Pedologie

◦ Biofizică și agrometeorologie

◦ Baza energetică și mașini horticole

� Anul II � Anul II 
◦ Ecologie și protecŃia mediului

◦ Floricultură

◦ Politici agricole comunitare

◦ Cultura plantelor medicinale si aromatice

◦ Fiziologia plantelor horticole

◦ Fitopatologie horticolă

◦ Entomologie horticolă

◦ Agrofitotehnie

◦ ÎmbunătăŃiri funciare



PREZENTAREA SINTETICĂ PREZENTAREA SINTETICĂ 
A PLANUA PLANULUILUI DE ÎNVĂłĂMÂNTDE ÎNVĂłĂMÂNT
PREZENTAREA SINTETICĂ PREZENTAREA SINTETICĂ 
A PLANUA PLANULUILUI DE ÎNVĂłĂMÂNTDE ÎNVĂłĂMÂNT

� Anul III 
◦ Tehnologii pomicole (Pomicultură)

◦ Tehnologii viticole (Viticultură)

◦ Tehnologii legumicole (Legumicultură)

◦ Tehnică experimentală în horticultură

◦ Managementul exploataŃiilor horticole

◦ Cadastru agricol

◦ Arbuști fructiferi și căpșun

◦ Marketingul produselor horticole

◦ Arboricultură ornamentală și arhitectură◦ Arboricultură ornamentală și arhitectură
peisageră

◦ MicroînmulŃirea plantelor horticole

� Anul IV
◦ Pomologie

◦ Ampelografie

◦ Legumicultură specială

◦ Oenologie

◦ Ameliorarea plantelor horticole

◦ Tehnologia produselor horticole

◦ Reglementări normative si tehnice in agricultură



CALENDARUL CALENDARUL SINTETIC AL  SINTETIC AL  ANULUI ANULUI 
UNIVERSITARUNIVERSITAR

� Semestrul I

� 01.X - 23.XII.2015 ACTIVITĂłI DIDACTICE

� 24.XII.2015 - 10.I.2016 VACANłA DE IARNĂ

� 11.I - 24.0I.2016 ACTIVITĂłI DIDACTICE

� 2.II - 22.II.2016 SESIUNEA DE EVALUĂRI

� 15.0I - 21.0I.2016 VACANłA DE IARNĂ

� Semestrul II

� 22.II - 5.VI.2016 ACTIVITĂłI DIDACTICE

� 30.IV - 8.V.2016 VACANłA DE PASTE

� 06.VI-26.VI.2016 SESIUNEA DE EVALUĂRI FINALE

� 27.VI-12.VII.2016 Sesiune de refacere a evaluărilor finale
pentru anii terminali cu durata ultimului semestru de 14
săptămâni

� 11.VII-24.VII.2015 Examene de finalizare a studiilor
(LicenŃă/Diplomă/Disertație)

� 01.VII-31.VIII.2015 VACANłA DEVARĂ

� 1.IX-14.IX.2016 SESIUNEA DE REFACERE A
EVALUĂRILOR FINALE (pentru anii neterminali)



TIMP LIBER IN PITESTITIMP LIBER IN PITESTI

� Parcul Lunca Argeșului
� Parcul Expoparc
� Parcul Ștrand
� Padurea Trivale 
� Grădina Zoologică Trivale 
� Fantâna Arteziană Muzicală
� Pitești Mall
� Pub –uri,  restaurante,  cluburi, 

discoteci
� Bazinul Olimpic Pitești



TIMP LIBER IN PITESTITIMP LIBER IN PITESTI

� Centrul Cultural Piteşti

� Centrul de informare Europe Direct: Argeş, 
Piteşti.

� Biblioteca Județeană „Dinicu Golescu” Argeș.

� Baza Sportivă Stadionul Nicolae Dobrin

� Muzeul Judetean Arges

� Muzeul de Arta

� Planetariul

� Teatrul Alexandru Davila

Biserica Domneasca Sf. Gheorghe� Biserica Domneasca Sf. Gheorghe

� Filarmonica Pitesti

� Cinema Trivale

� Cinema City Pitesti 
� Biserica Sfanta Vineri

� Manastirea Trivale



INGINERIA HORTICOLA INGINERIA HORTICOLA 
IN IMAGINI IN IMAGINI VIZITA DE STUDII 

USAMV BUCURESTI





AMENAJARE PEISAGISTICĂ SIMFONIA LALELELOR PITEŞTI 











HORTICULTURHORTICULTURĂ Ă –– INGINERINGINER

INGINERIE INGINERIE –– PRODUCłIE PRODUCłIE –– HOBBY HOBBY –– CARIERĂCARIERĂ

Carieră: Inginer, Consultant, Expert, Inspector, Carieră: Inginer, Consultant, Expert, Inspector, 
Profesor, Cercetător, ManagerProfesor, Cercetător, Manager

ALEGE O FACULTATE DE VIITOR , O ALEGE O FACULTATE DE VIITOR , O 
SPECIALIZARE PENTRU SECURITATE SPECIALIZARE PENTRU SECURITATE 

ALIMENTARĂ, PENTRU DEZVOLTARE RURALĂ ALIMENTARĂ, PENTRU DEZVOLTARE RURALĂ 
ŞI PENTRU AMENAJAREA PEISAGISTICĂ A ŞI PENTRU AMENAJAREA PEISAGISTICĂ A ŞI PENTRU AMENAJAREA PEISAGISTICĂ A ŞI PENTRU AMENAJAREA PEISAGISTICĂ A 

TERITORIULUI URBAN ŞI RURALTERITORIULUI URBAN ŞI RURAL

O SPECIALIZARE DE VIITOR / O 
SPECIALIZARE PENTRU AFACERE




