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OFERTA  EDUCAȚIONALĂ

Specializarea
Număr de locuri 

Total
Buget Taxă

HORTICULTURĂ
90 58 148

PEISAGISTICĂ

INGINERIA MEDIULUI 35 20 55

BIOTEHNOLOGII AGRICOLE 30 20 50

Total locuri cu frecvență 155 98 253

Horticultură ID - 75 75

Informații admitere 2020

Criterii de admitere

Admitere pe bază de dosar, după notele de la Bacalaureat:

» 50% nota de la proba scrisă de Limba şi literatura română,

» 50% nota de la o altă probă scrisă, la alegere.

Candidații din lista finală care nu au fost declarați admiși pe locurile

de la buget, pot opta pentru a se înscrie ca studenți în regim cu taxă.

Informații despre actele necesare înscrierii

http://www.uaiasi.ro/horticultura/admitere.php

http://www.uaiasi.ro/horticultura/admitere.php


HORTICULTURĂ

PEISAGISTICĂ

Competențe în:

• Proiectare 

peisagistică

• Arhitectură urbană

• Arboricultură

• Floricultură

• Design în 

peisagistică

• Artă florală şi 

bonsai

Oportunități

• Cabinete de arhitectură

• Arhitect peisagist în primării

• Cabinete autorizate de proiectare 

și amenajare peisagistică

• Urbanism, sistematizare, 

ecologie şi protecţia mediului

• Societăți de amenajare 

rezidențială

• Cabinete de topografie și 

cartografie

• Societăți de amenajări 

cu artă florală

• Învățământul

superior

Competențe în:

• Pomicultură

• Legumicultură

• Viticultură

• Oenologie

• Floricultură

• Arboricultură

• Tehnologia 

produselor

horticole

• Protecția

plantelor

Oportunități

• Societăți și ferme horticole

• Societăți specializate în prelucrarea 

produselor horticole și a băuturilor

• Agenții și oficii de dezvoltare rurală

• Certificarea și evaluarea terenurilor 

agricole

• Institute și stațiuni de cercetare

• Camere agricole și birouri de 

consultanță în domeniu horticol

• Referent în primării și prefecturi

pentru programe de dezvoltare rurală

• Institute și laboratoare pentru  

• controlul alimentelor horticole 

• și protecția consumatorului

• Învățământul superior 

și preuniversitar



INGINERIA MEDIULUI

Competențe în:

• Protecţia mediului

• Schimbările climatice

• Reabilitarea siturilor

degradate

• Monitorizarea 

poluanţilor

• Managementul  

tehnologiilor

nepoluante

• Politici de

mediu

BIOTEHNOLOGII AGRICOLE

Competențe în:

• Ameliorarea şi

transformarea

genetică a plantelor 

şi animalor

• Valorificarea 

deșeurilor agricole

• Conservarea resurselor

genetice vegetale şi 

animale;

• Procesarea produselor 

agricole cu profil 

nutrițional 

îmbunătățit

Oportunități

• Societăți de selecționare a 

materialului săditor 

• Societăți specializate în 

producerea de biocombustibil și 

biomasă

• Poliția vamală fitosanitară

• Societăți de valorificare a 

produselor agricole

• Institute și laboratoare pentru

dezvoltarea de noi tehnologii

• Laboratoare și centre 

de cercetare

• Învățământul 

superior

Oportunități

• Agenții și oficii guvernamentale

pentru protecția mediului

• Societăți de producție care 

implementează politici de mediu

• Societăți specializate în reciclarea 

deșeurilor

• Ecologie şi protecţia mediului

• Laboratoare pentru analiza 

parametrilor de mediu

• Laboratoare de cercetare a 

mediului și schimbărilor climatice

• Consultanță în

implementarea

politicilor de mediu 

• Învățământul superior 

și preuniversitar



CAZARE ÎN CĂMINE MODERNE PENTRU TOȚI STUDENȚII

BURSE DE STUDIU, DE MERIT ȘI SOCIALE

MOBILITĂŢI ERASMUS+  ȘI STAGII DE PRACTICĂ ÎN STRĂINĂTATE

CANTINĂ - RESTAURANT LA PREȚURI STUDENȚEȘTI

prețuri speciale pentru studenții USAMV

BAZĂ SPORTIVĂ PENTRU TOȚI STUDENȚII USAMV   

TRANSPORT ACCESIBIL PENTRU TOȚI STUDENȚII

FACILITĂȚI

ACCES GRATUIT LA INTERNET ÎN TOATE SPAȚIILE UNIVERSITĂȚII

cablu TV, spații de gătit și acces la mașina de spălat

terenuri de fotbal, baschet, handbal și tenis, sală de fitness, balon presostatic

~ 50% dintre studenți au burse, între 500 și 1200 de lei

UK, Belgia, Franța, Germania, Grecia, Italia, Spania, Danemarca, SUA

LA ABSOLVIRE, DIPLOMĂ DE INGINER 

Horticultură, Peisagistică, Ingineria Mediului și Biotehnologii agricole 

transport gratuit cu trenul și abonamente speciale CTP Iași

BAZE DE PRACTICĂ PENTRU STUDIU ȘI MICROPORODUCȚIE
dotate cu echipamente moderne de cercetare și studiu

BIBLIOTECĂ INFORMATIZATĂ

PREMII MOTIVANTE

tabere studențești, excursii, premierea rezultatelor, mobilități externe 

acces liber la un număr foarte mare de materiale pentru studiu

ASISTENȚĂ MEDICALĂ GRATUITĂ

pentru toți studenții USAMV

SPRIJIN PRIN PROIECTUL ROSE PERFORMA

pentru studenții din anul I care îndeplinesc condițiile socio-economice



UNIVERSITATEA DE ŞTIINŢE 

AGRICOLE ŞI MEDICINĂ VETERINARĂ

„ION IONESCU DE LA BRAD” DIN IAŞI

Durata studiilor universitare de licență, la toate 

specializările și formele de învățământ, este de 4 ani.

Perioada de înscriere, pentru toate domeniile, 

cu frecvență și ID, este:

• 13 - 24 iulie 2020, 08:00 - 16:00.

• 7 - 10 septembrie 2020, în eventualitatea 

neocupării locurilor planificate în prima sesiune.

 Depunere dosar

la Secretariatul Facultății de Horticultură
Aleea Mihail Sadoveanu, nr. 3, Iași.

Telefon: (+4) 0232 274 932

 Depunere dosar online:

sau

www.uaiasi.ro/horticultura/

https://www.instagram.com/facultateadehorticultura/
https://www.instagram.com/facultateadehorticultura/
https://www.youtube.com/channel/UC5z2fJS-BcoMla3zHWkjY-w?view_as=subscriber
https://www.youtube.com/channel/UC5z2fJS-BcoMla3zHWkjY-w?view_as=subscriber
https://www.facebook.com/Facultatea-de-Horticultur%C4%83-USAMV-Ia%C8%99i-1882869765315403/
https://www.facebook.com/Facultatea-de-Horticultur%C4%83-USAMV-Ia%C8%99i-1882869765315403/
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