ADMITEREA –
STUDII DE MASTER

FACILITĂȚI
PENTRU STUDIU

Forma de învățământ: zi
Durata studiilor: 2 ani

Programul educațional este facilitat de existența unei
baze materiale moderne, incluzând câmpuri, sere,
colecții didactice, amfiteatre, laboratoare, bibliotecă,
ateliere de proiectare, cantină și cămine proprii
precum și de relațiile foarte bune de parteneriat cu
facultăți de profil din țară și străinătate.

Specializări:
– Științe horticole ecologice
– Tehnologii integrate de producere și valorificare a
produselor horticole
– Tehnologii performante – management și marketing
viti-vinicol (numai cu taxă)
– Managementul conservării biodiversității
– 82 locuri de la buget
– 68 locuri cu taxă

Calendarul
desfășurării admiterii la
master
– 11–16 iulie – înscrierea candidaților;
– 18 iulie – susținerea probei scrise;
– 18 iulie – afișarea rezultatelor la proba scrisă;
– 19 iulie – depunerea, analiza și soluționarea
contestațiilor la proba scrisă și comunicarea
rezultatului;
– 20–22 iulie – încasarea taxelor
(înmatriculare candidați admiși pe locurile de la buget
sau înmatriculare + tranșa I a taxei de studii pentru
candidații admiși pe locurile cu taxă)
– 22 iulie – afișarea listei finale de admitere.

Corpul profesoral este alcătuit din cadre didactice
proprii, specialiști de renume pentru fiecare dintre
domeniile de specializare oferite.

PERSPECTIVE
PROFESIONALE
• firme de producție private sau publice, românești
sau străine • instituții de cercetare – proiectare •
instituții de învățământ mediu și universitar • firme și
organisme de consultanță proprii, publice sau
particulare • firme și organisme destinate asigurării și
controlului produselor horticole și protecției mediului
• firme de proiectare și amenajări peisagere •
administrațiile domeniului public – spații verzi.

admitere 2016

Bd. Mărăști 59, sector 1
cod 011464 București

Admiterea se desfășoară pe baza următoarelor
criterii:
– 50% nota de la proba scrisă, test grilă;
– 50% media Examenului de Licență

Facultatea de
Horticultură

secretariat@horticultura-bucuresti.ro
secretariatid@horticultura-bucuresti.ro
Pentru detalii suplimentare vizitați:
www.horticultura-bucuresti.ro

www.horticultura-bucuresti.ro

PROFILUL
EDUCAȚIONAL

ADMITEREA –
STUDII DE LICENȚĂ

Prin studiile de LICENȚĂ, Facultatea de Horticultură
pregătește ingineri în următoarele domenii:

Forma de învățământ: zi
Durata studiilor: 4 ani
Specializări:
– HORTICULTURĂ
– PEISAGISTICĂ

Specializarea Horticultură
(Legumicultură; Pomicultură; Viticultură și Vinificație;
Floricultură și Artă florală; Arboricultură ornamentală
și Arhitectură peisageră)
Forma de învățământ: zi
– 89 locuri de la buget
– 61 locuri cu taxă
Forma de învățământ: la distanță (ID)
– 75 locuri cu taxă
Specializarea Peisagistică
(Planificarea peisajului; Proiectarea și amenajarea
peisajelor; Întreținerea și gestionarea diferitelor
categorii de peisaje din localități și din afara acestora)
Forma de învățământ: zi
– 25 locuri de la buget
– 50 locuri cu taxă

Forma de învățământ: la distanță (ID)
Durata studiilor: 4 ani
Specializarea:
– HORTICULTURĂ
Admiterea se desfășoară pe baza următoarelor criterii:
La Horticultură
– interviu (admis/respins)
– 70% media de la bacalaureat;
– 30% nota/media la alegerea candidatului la una din
probele de bacalaureat - limba română/limba maternă,
matematică, chimie, biologie sau geografie.
La Peisagistică
– 70% nota testare abilități exprimare grafică și a
capacității de percepție și vedere în spațiu;
– 30% nota/media probei de limba română de la
bacalaureat.

Calendarul
desfășurării admiterii
– 15–27 iulie – înscrierea candidaților;
– 29 iulie – afișarea listelor provizorii de admitere;
– 29 iulie – 03 august – încasarea taxelor
(înmatriculare candidați admiși pe locurile de la buget
sau înmatriculare + tranșa I a taxei de studii pentru
candidații admiși pe locurile cu taxă)
– 04 august – afișarea listei candidaților pentru locurile
cu taxă rămase vacante
– 05 august – afișarea listelor finale de admitere.
Taxa de înscriere: 150 lei
Taxa de înmatriculare: 50 lei
Taxa anuală pentru locurile cu plată:
– 2.800 lei / Horticultură – zi
– 3.000 lei / Peisagistică – zi
– 2.600 lei / Horticultură – ID
– 2.800 lei / Horticultură – Master
Pentru forma de învățământ la distanță calendarul
admiterii este:
– 18 iulie – 14 septembrie, în limita locurilor disponibile;
etapa 1
– 16–28 septembrie – etapa 2 (dacă mai rămân locuri
vacante).

Acte necesare
– diploma de bacalaureat și foaia matricolă în original
sau copii legalizate (absolvenții care au promovat
examenul de bacalaureat în sesiunea iunie-iulie 2016 pot
prezenta adeverința în original sau copie legalizată);
– certificatul de naştere, în copie legalizată;
– certificatul de căsătorie, în copie legalizată (dacă este
cazul);
– adeverință medicală tip, din care să rezulte că
solicitanții sunt apți pentru domeniul la care candidează;
– patru fotografii tip carte de identitate;
– copie buletin /carte de identitate;
– chitanța de plată a taxei de înscriere.
Dosarele incomplete nu sunt acceptate pentru înscriere.

