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MISIUNEA PROGRAMULUI
Programul de studii HORTICULTURĂ are misiunea de a forma specialişti în domeniul
ştiinţelor agricole şi silvice, capabili să desfăşoare activităţi în cadrul unor companii
private, instituţii publice, în unităţi de cercetare ştiinţifică şi chiar ca liberi practicieni
dezvoltând propria lor afacere (ferme agricole, pepiniere horticole, servicii de amenajare
şi întreţinere spaţii 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, specializarea HORTICULTURĂ din
cadrul Facultăţii de Ştiinţe 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 tradiţie, şi care să le permită accederea pe piaţa muncii în România şi în străinătate.
Programul de studii îşi asumă misiunea de a oferi o educaţie de înaltă calitate, pentru dezvoltarea
capacităţilor intelectuale în scopul însuşirii şi aplicării cunoştinţelor de specialitate în domeniul
HORTICULTURĂ.
Prin misiunea asumată, programul se încadrează în coordonatele misiunii generale ale
Facultăţii de Ştiinţe. Prin misiunea programului, strategia de cercetare şi planul de
învăţământ, programul de studii Horticultură asigură absolvenţilor competenţe şi
calificări în concordanţă cu Registrul Naţional al Calificărilor din Invătamântul Superior RNCIS şi cu Cadrul naţional al calificărilor.
Acest program de studii asigură cunoştinţe fundamentale şi competenţe practice
privind:
-

-

-

elaborarea şi implementarea de proiecte horticole; înfiinţarea şi exploatarea
culturilor horticole;
păstrarea, prelucrarea şi valorificarea producţiei horticole;
managementul exploataţiilor 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 producţiei
horticole;
elaborarea şi aplicarea programelor de fitoprotecţie specifice plantelor
horticole;
amenanjarea şi întreţinerea spaţiilor verzi, producerea materialului dendrofloricol;
producerea şi confecţionarea de aranjamente florare;
desfăşurea activităţilor de prestări servicii către persoane fizice autorizate şi
juridice: proiectare peisagistică, asistenţă tehnică de specialitate pentru
amenanjarea şi intreţinerea spaţiilor verzi, lucrări agricole şi fito-sanitare;
asistenţă tehnică de specialitate pentru înfiinţarea plantaţiilor viticole, pomicole
şi spaţii protejate pentru cultura legumelor şi florilor;
cercetarea ştiinţifică şi învăţământul horticol.

