OFERTA DE PROGRAME
DE STUDII ÎN LIMBI STRĂINE

LICENȚĂ
•

•
•

Facultatea de Agricultură – domeniul Agronomie – program de studiu
Agricultură (în limba engleză), - domeniul Ingineria mediului - program de
studiu Ingineria și protecția mediului în agricultură (în limba franceză)
Facultatea de Medicină Veterinară – domeniul Medicină Veterinară
(specializarea Medicină Veterinară – în limba engleză)
Facultatea de Medicină Veterinară - domeniul Medicină Veterinară –
specializarea Medicină Veterinară (în limba franceză)

MASTER
•

•

•
•

Facultatea de Horticultură și Silvicultură – Condiționarea, păstrarea și
degustarea vinurilor / Condittioner, stockage et degustation du vin (în limba
franceză)
Facultatea de Inginerie Alimentară – Ingineria produselor alimentare –
Sustenabilitate în agricultură, producția alimentară și tehnologia alimentară
în regiunea Dunării / Sustainability in Agriculture, Food Production and Food
Technology in the Danube Region – Joint Degree(în limba engleză)
Facultatea de Management și Turism Rural - Administrarea Afacerilor Agricole
/ Agricultural business administation (în limba engleză)
Facultatea de Management și Turism Rural – Bioeconomie / Bioeconomy (în
limba engleză)

PREZENTARE GENERALĂ
Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară a Banatului “Regele Mihai I al
României” din Timişoara se mândreşte cu
un modern campus universitar, care oferă
studenţilor o soluţie integrată de învăţare,
practică şi locuire. Toate facultăţile, căminele, cantina, biblioteca, terenurile şi o sală de
sport, precum şi cel mai mare loc de practică – staţiunea didactică – se află în acelaşi
perimetru.
Structura spaţiilor de învăţământ însumează 15630 m2 suprafaţă utilă şi 25370 m2
suprafaţă desfăşurată. Studenţii au la dispoziţie spaţii modernizate recent, amfiteatre,
laboratoare, săli de curs şi seminar.
USAMVBT oferă studenţilor săi un număr de
1516 locuri în 5 cămine studenţeşti. Camerele, amenajate cu mobilier modern, oferă
conectare gratuită la Internet.
Cantina studenţească, cu un număr de 450
locuri şi o suprafaţă de 1589 m2, este considerată una dintre cele mai moderne şi
frumoase din ţară. Aici se oferă masa studenţilor, cadrelor didactice şi angajaţilor, se
organizează balurile bobocilor, banchetele
de absolvire şi mese festive cu diverse ocazii.
Practica studenţilor din universitate se desfăşoară la Staţiunea didactică, Ferma 1 - Cioreni, Ferma 2 - Km 6, Ferma 3 - Lugoj, Ferma
9 - Pădurea Verde, în Clinicile veterinare, la
Staţiunea Tinerilor Naturalişti, Centru Româno-German de Pregătire și Perfecționare
Profesională în Domeniul Agriculturii precum şi la firme de profil.
În incinta campusului se află câteva magazine alimentare. Campusul este plasat în
apropierea câtorva mari centre comerciale.
În anul 2014 Universitatea a primit certificat
de excelență pentru “Best Campus” oferit de
Oxford University UK.

Universitatea are sediul pe Calea Aradului nr.
119, la ieşirea spre Arad. Se poate ajunge aici cu
troleibuzul nr. 17 (frecvenţă 15 min.), precum
şi cu linia de autobuz Expres 1 (frecvenţă 30
min.). Staţia se
află chiar în faţa
campusului universitar.
Dacă veniţi de la
Gara de Nord a
oraşului, puteţi
lua autobuzul
Expres 1 până la
USAMVBT sau
troleibuzul nr.
14 până la Staţia
Iulius Mall, de
unde se face legătura cu troleibuzul nr.17.

PROGRAME DE STUDII ÎN FACULTĂŢILE NOASTRE
FACULTATEA DE AGRICULTURĂ
• Agronomie:
Agricultură
Protecția plantelor
Agricultură (în limba engleză)
Exploatarea maşinilor şi instalaţiilor pentru agricultură
şi industria alimentară
• Ingineria mediului:
Ingineria și protecția mediului în agricultură;
Ingineria și protecția mediului în agricultură (în limba franceză)
• Biologie:
Biologie
• Inginerie mecanică:
Maşini şi instalaţii pentru agricultură şi industria alimentară
• Inginerie geodezică:
Măsurători terestre şi cadastru
FACULTATEA DE HORTICULTURĂ ŞI SILVICULTURĂ
• Horticultură:
Horticultură
Peisagistică
• Biotehnologii:
Inginerie genetică
• Silvicultură:
Silvicultură
• Științe inginerești aplicate
Științe de laborator aplicate
FACULTATEA DE MANAGEMENT ȘI TURISM RURAL
• Inginerie și Management în Agricultură și Dezvoltare Rurală:
Ingineria şi managementul afacerilor agricole
Inginerie şi management în alimentaţia publică și agroturism
• Inginerie și Management:
Inginerie şi management în industria turismului
FACULTATEA DE MEDICINĂ VETERINARĂ
• Medicină veterinară:
Medicină veterinară (în limba română)
Medicină veterinară (în limba engleză)
Medicină veterinară (în limba franceză)
FACULTATEA DE INGINERIE ALIMENTARĂ
• Ingineria Produselor Alimentare:
Ingineria produselor alimentare
Controlul și expertiza produselor alimentare
Protecția consumatorului și a mediului
FACULTATEA DE BIOINGINERIA RESURSELOR ANIMALIERE
• Zootehnie:
Zootehnie
• Biotehnologii:
Biotehnologii agricole
• Inginerie și management
Antrepenoriat în producția alimentară

CIFRA DE ȘCOLARIZARE PROPUSĂ PENTRU ADMITERE
- LICENŢĂ -

FACULTATEA DE AGRICULTURĂ
Capacitate școlaziare ARACIS
DOMENIUL
Agronomie
Ingineria mediului
Biologie
Inginerie mecanică
Inginerie geodezică

PROGRAM DE STUDIU

DURATA

IF

IFR

Agricultură
Agricultură (in limba engleză)
Protecția plantelor
Exploatarea mașinilor și instalațiilor pentru agricultură și industria alimentară
Ingineria si proiecţia mediului în agricultură
Ingineria și protecția mediului în agricultură (în limba franceză)
Biologie
Mașini și instalații pentru agricultură și industria alimentară
Măsurători terestre și cadastru

4 ani
4 ani
4 ani
4 ani
4 ani
4 ani
3 ani
4 ani
4 ani

100
50
30
50
100
30
60
50
40

75

75

FACULTATEA DE BIOINGINERIA RESURSELOR ANIMALIERE
Capacitate școlaziare ARACIS
DOMENIUL

PROGRAM DE STUDIU

DURATA

IF

Zootehnie
Biotehnologii
inginerie si management

Zootehnie
Biotehnologii agricole
Antreprenoriat în industria alimentară

4 ani
4 ani
4 ani

100
60
60

IFR

FACULTATEA DE HORTICULTURĂ ŞI SILVICULTURĂ
Capacitate școlaziare ARACIS
DOMENIUL
Horticultura
Biotehnologii
Silvicultură
Științe inginerești aplicate

PROGRAM DE STUDIU

DURATA

IF

IFR

Horticultura
Peisagistică
Inginerie genetică
Silvicultură
Științe de laborator aplicat

4 ani
4 ani
4 ani
4 ani
4 ani

75
50
40
100
30

50

FACULTATEA DE INGINERIE ALIMENTARĂ
Capacitate școlaziare ARACIS
DOMENIUL

PROGRAM DE STUDIU

DURATA

IF

Ingineria
produselor
alimentare

Ingineria produselor alimentare
Controlul si expertiza produselor alimentare
Protecţia consumatorului și a mediului

4 ani
4 ani
4 ani

60
60
60

IFR

FACULTATEA DE MANAGEMENT ȘI TURISM RURAL
Capacitate școlaziare ARACIS
DOMENIUL

PROGRAM DE STUDIU

DURATA

IF

IFR

Inginerie si management în
agricultură si dezvoltare rurală
Inginerie si management

Ingineria și managementul afacerilor agricole
Inginerie şi management în alimentaţia publică și agroturism
Inginerie și management în industria turismului

4 ani
4 ani
4 ani

60
60
60

75

FACULTATEA DE MEDICINĂ VETERINARĂ
Capacitate școlaziare ARACIS
DOMENIUL

PROGRAM DE STUDIU

DURATA

IF

Medicină
veterinară

Medicină veterinară (în limba română)
Medicină veterinară (în limba engleză)
Medicină veterinară (în limba franceză)

6 ani
6 ani
6 ani

150
30
45

IFR

FACULTATEA DE AGRICULTURĂ
”Agricultura înseamnă respect al naturii – cultivă pământul și spiritul”
Programe de studii universitare de licenţă:
DOMENIUL

Agronomie

Ingineria mediului
Biologie

Inginerie geodezică

Capacitate școlaziare ARACIS

PROGRAM DE STUDIU

DURATA

IF

IFR

Agricultura
Agricultură (în limba engleză)
Protecţia plantelor
Exploatarea mașinilor și instalațiilor pentru
agricultură și industria alimentară

4 ani
4 ani
4 ani

100
50
30

75

4 ani

50

Ingineria și protecţia mediului în agricultură

4 ani

100

4 ani

30

3 ani

60

4 ani

50

4 ani

40

Ingineria și protecția mediului în agricultură
(în limba franceză)
Biologie
Mașini și instalații pentru agricultură și
industria alimentară
Măsurători terestre şi cadastru

75

SPECIALIZAREA

Ingineria mediului
Biologie

Agricultură ecologică
Protecţie şi expertizare fitosanitară
Utilizarea durabilă a terenurilor agricole
Tehnologii sustenabile pentru culturi de câmp
Gestiunea mediului şi a resurselor naturale
Biologie aplicată în agricultură

Inginerie şi Management
în Agricultura şi
Dezvoltare Rurală

Managementul înregistrării sistematice a
terenurilor agricole în contextual dezvoltării rurale

Agronomie

INGINERIA ȘI PROTECȚIA MEDIULUI ÎN AGRICULTURĂ. Pregăteşte specialişti cu orientare spre spaţiul rural, oferind cunoştinţe şi abilităţi pentru monitorizarea, depistarea, cuantificarea
şi eliminarea sau reducerea surselor de poluare, în vederea prevenirii şi combaterii deprecierii calităţii mediului în general şi a
celui agricol în special.
BIOLOGIE. Abordează studiul lumii vii din perspective cunoașterii teoretice și a numeroaselor aplicații ale științelor naturii
conteporane (învățământ, sănătate, agricultură, biotehnologii,
utilizarea durabilă a biodiversității).
MAȘINI ȘI INSTALAȚII PENTRU AGRICULTURĂ ȘI INDUSTRIA ALIMENTARĂ. Absolvenții au abilități să utilizeze și să
întrețină noi sisteme de mașini și instalații pentru: agricultură,
industrie alimentară și zootehnie.

Programe de studii universitare de master (cu o durată de 2 ani):
DOMENIUL

EXPLOATAREA MAȘINILOR ȘI A INSTALAȚIILOR PENTRU
AGRICULTURĂ ȘI INDUSTRIE ALIMENTARĂ. Specializarea
constă în formarea de ingineri capabili să conceapă, să aplice şi
să conducă procese tehnologice specifice exploatării maşinilor
şi instalaţiilor pentru agricultură şi industria alimentară.

IF

IFR

200
50
50
30

Doctorat - studii doctorale în domeniu (durată 3 ani)
DIRECŢII DE PREGĂTIRE A ABSOLVENŢILOR:
AGRICULTURĂ. Beneficiind de tradiție și potențial de dezvoltare în
viitor, specializarea răspunde nevoilor actuale în domeniul agricol,
pregătind ingineri agronomi capabili să implementeze noi tehnologii și sisteme de cultivare a plantelor cu respectarea normelor de
protecția mediului înconjurător.
PROTECȚIA PLANTELOR. Absolvenții sunt specialiști capabili să
practice și să ofere experiență în domeniul agriculturii durabile, bazată în principal pe sisteme de producție integrată în cultura plantelor
de câmp, horticultură și silvicultură.

MĂSURĂTORI TERESTRE ȘI CADASTRU. Specializare ce formează ingineri în domeniul Măsurătorilor Terestre şi Cadastru
cu posibilitatea dezvoltării în una din cele trei direcţii: geodezice-cartografie, topografie-cadastru şi fotogrammetrie- teledetecţie, cu aprofundarea abilităților practice prin lucrări de măsurare a terenurilor, operare IT, redactare şi utilizare a planurilor
topografice şi cadastrale.

OPORTUNITĂȚI DE ANGAJARE:

Absolvenții noștri ii regăsim în sectorul/domenii de activitate precum:
• Exploatații (societăți sau asociații) agricole; camere agricole;
• Societăți naționale și multinaționale de comercializare a produselor agricole și a substanțelor necesare pentru agricultură;
• Direcții fitosanitare;
• Administrația Bazinală a Apelor, Regii de ape și canal, Agenții pentru protecția mediului, Garda de mediu;
• Distribuție și service pentru mașini și utilaje agricole și industrie alimentară;
• Laboratoare de analiză/cercetare biologică și medicală;
• Administrații ale Ariilor protejate;
• Societăți de asigurări în domeniul agricol;
• Oficiile Județene de Cadastru și Publicitate imobiliară;
• Firme private de cadastru;
• Oficii de Studii Pedologice și Agrochimice;
• Structuri organizatorice publice sau private pentru accesarea fondurilor de finanțare
(APDRP, ADR, firme de consultanță)
• Instituții de cercetare publice și private (companii private și ONG) în implementarea
diverselor programe europene.

FACULTATEA DE BIOINGINERIA
RESURSELOR ANIMALIERE
”Contribuim la siguranța alimentară a omenirii”

Programe de studii universitare de licență:
Capacitate școlaziare ARACIS

DOMENIUL

PROGRAM DE STUDIU

Zootehnie
Biotehnologii
Inginerie și management

Zootehnie
Biotehnologii agricole
Antreprenoriat în produția alimentară

DURATA

IF

4 ani
4 ani
4 ani

100
60
60

Programe de studii universitare de master (cu o durată de 2 ani):
DOMENIUL

SPECIALIZAREA

IF

Zootehnie
(durata 2 ani)

1. Nutriţie şi bază furajeră
2. Proiectare şi evaluare tehnico-economică a producţiilor animaliere
3. Animale de companie şi de agrement

150

Biotehnologii
(durata 2 ani)

4. Biotehnologii de reproducere în ameliorarea animalelor
5. Biotehnologii sustenabile

50

Doctorat - studii doctorale în domeniu (durată 3 ani)
ZOOTEHNIA - știința creșterii animalelor – studiază procesele de creștere, reproducere, nutriție și lactație la animalele de interes economic, precum și modul în care
aceste procese fiziologice pot fi controlate pentru a îmbunătății productivitatea, sănătatea, bunăstarea animalelor
și profitabilitatea exploatațiilor zootehnice şi piscicole.
Ingineria zootehnică este o profesie complexă deoarece
inginerul zootehnist este, in egală măsură, un biolog, un
nutriţionist, un tehnolog şi un economist. Absolvenţii noştri au competenţele necesare
să proiecteze, să organizeze, să managerieze ferme de animale şi procese de producţie
animală, la toate speciile de animale domestice, precum şi in domeniul apiculturii, acvaculturii, creşterii animalelor de laborator şi de agrement.
BIOTEHNOLOGIILE AGRICOLE - un domeniu modern, în
plină dezvoltare, bazat pe aplicarea biologiei în agricultură. Utilizează sistemele biologice, organisme vii sau derivați ai acestora pentru a obține sau modifica produse sau
procese de uz specific. Biotehnologiile reprezintă astăzi un
fascinant domeniu de cercetare şi producţie cu o dinamică
spectaculoasă, depăşită poate doar de cel al informaticii.
Domeniul biotehnologiilor, plasat încă la frontierele cunoaşterii, este solicitat in străinătate iar, in ultimul timp, şi la noi in ţară. Biotehnologiile
găsesc soluții acolo unde alte științe își ating limitele.

4 Toate specializările sunt acreditate de ARACIS cu „grad ridicat de încredere”.
4Absolvenții Facultății de Bioingineria Resurselor Animaliere obțin titlul de inginer în
domeniile menționate.
4Profesia de inginer biotehnolog este inclusă recent în Clasificarea Ocupațiilor din România în cadrul grupei 2131 „biologi, botaniști, zoologi și asimilați”
4Diplomele obținute de absolvenți sunt recunoscute la nivel european.
4Studenţii pot frecventa cursurile DPPD care le oferă posibilitatea de a profesa în învăţământ.
4Facultatea organizează cursuri de echitaţie în cadrul Clubului hipic.
4Studenţii au posibilitatea obţinerii permisului de conducere auto categoria B.
Unde pot lucra absolvenții Facultății de Bioingineria Resurselor Animaliere?
• manageri în societăți zootehnice și piscicole, în holdinguri, etc.;
• ingineri de specialitate în camerele agricole din comune sau orașe;
• consilieri în instituții publice pe probleme de gestiune a activităților agro-zootehnice;
• centre de consultanță agricolă;
• consilieri de specialitate în organizații profesionale;
• ingineri în diferite ramuri ale economiei unde se aplică procese biotehnologice: industria chimico-farmaceutică, a vaccinurilor, industria alimentară, industria aditivilor
alimentari şi furajeri, în domeniul producerii biocombustibililor;
• în sectorul de protecție a mediului, în vederea rezolvării problemelor de biodegradare a deșeurilor de diferite proveniențe și bioremediere;
• nutriționist în cadrul unor societăți comerciale de producere şi comercializare a furajelor combinate și a suplimentelor nutriționale;
• laboratoare pentru controlul calității furajelor;
• specialist în ameliorarea și reproducerea animalelor în
cadrul Agenției Naționale pentru Zootehnie (A.N.Z.) și
județene (O.J.Z.);
• Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură
(A.P.I.A.)
• Agenția pentru finanțarea investițiilor rurale (A.F.I.R.);
• Agenția Națională pentru Pescuit și Acvacultură
(A.N.P.A.);
• unități de procesare a producțiilor de origine animală
și vegetală ;
• învățământ preuniversitar și universitar;
• cercetare științifică în producția animală, vegetală și
industria alimentară ;
• expert, consilier sau funcționar în administrația centrală și teritorială;
• în rețeaua de distribuție a input-urilor pentru zootehnie și agricultură;
• marketing și publicitate.

FACULTATEA DE HORTICULTURĂ
ŞI SILVICULTURĂ
”Performanță și calitate în horticultură, inginerie genetică,
peisagistică și silvicultură”

Programe de studii universitare de licență:
Domeniul

Program de studiu

Horticultură
Peisagistică
Biotehnologii
Inginerie genetică
Silvicultură
Silvicultură
Științe inginerești aplicate Științe de laborator aplicate

Horticultură

Capacitate școlaziare ARACIS

Durata

IF

IFR

4 ani
4 ani
4 ani
4 ani
4ani

75
50
40
100
30

50

Programe de studii universitare de master (cu o durată de 2 ani):
DOMENIUL
Biotehnologii

Horticultură

Silvicultură

SPECIALIZAREA
Ameliorare și producere de sămânță la plantele cultivate
Biotehnologii fitofarmaceutice
Securitatea și calitatea produselor horticole primare
Tehnologii în sisteme ecobiologice horticole
Calitatea produselor și subproduselor viti-vinicole
Condiționarea, păstrarea și degustarea vinurilor
(în limba franceză - Condittioner, stockage et degustation du vin)
Ecodesign urban
Diversitatea ecosistemelor forestiere
Management forestier

IF

IFR

100

250

100

Doctorat - studii doctorale în domeniu (durată 3 ani)
Direcţii de pregătire a absolvenţilor:
HORTICULTURĂ - Una din cele mai moderne și performante
secții de profil din țară, care beneficiază de o vastă bază materială pentru activități teoretice și practice. Oferă condiții excelente de pregătire în domeniul horticol (licență, master, doctorat). Oferă posibilități de a efectua practica în unități horticole
de prestigiu din țară și străinătate. Ca urmare a parteneriatelor
încheiate, studenții au posibilitatea de a efectua stagii de pregătire în străinătate.
Pregătește specialiști pentru:
producția horticolă;
• companii multinaționale de prestigiu;
• unități de industrie alimentară;
• consultanță de specialitate;
• cercetare, Camere Agricole;
• agenții și oficii de dezvoltare rurală;
• învățământ de specialitate;
• unități de producere a materialului săditor horticol.

INGINERIE GENETICĂ - Este singura specializare cu acest profil
din țară, înființată în 1991. Prin contractele naționale și internaționale derulate se oferă studenților un înalt grad de pregătire
în laboratoare dotate la nivel european, pregătind specialiști
în domeniul biotehnologiilor pentru cercetare și producție în:
laboratoare de analize moleculare și detectarea organismelor
modificate genetic; laboratoare de culturi de celule, ţesuturi vegetale și micropropagare; laboratoare de biotehnologii industriale pentru industria farmaceutică,
alimentară şi cosmetică; companii multinaționale de prestigiu în domeniu în țară și în strainătate.
PEISAGISTICĂ - Specializarea Peisagistică a fost prima de
acest profil înființată în România. Absolvenții noștri sunt foarte apreciați pe piața muncii și activează în diverse domenii: firme de specialitate; design interior și exterior; direcții de mediu, de
amenajarea teritoriului și urbanism din primării; pepiniere de plante
ornamentale; învățământ de specialitate.
Domenii prioritare de pregătire: proiectarea, înființare și
întreținerea spațiilor verzi; realizarea lucrărilor de restaurare și
reabilitare a parcurilor și grădinilor; utilizarea de programe informatice, moderne în proiectarea asistată de calculator (ArchiCAD, AUTOCAD, ARTlantis, Vectorworks, Land F/X).
SILVICULTURA - este cea care gestionează aurul verde (pădurea) atât de necesar, mai ales în contextul actual al schimbărilor climatice, al poluării și al încălzirii globale. Este una
dintre cele mai căutate secții de profil din țară. Oferă posibilități diverse de pregătire atât practică, cât și teoretică pentru iubitorii de natură.
Domenii prioritare de pregătire: gestionarea durabilă a pădurilor; exploatarea lemnului; management forestier; cinegetică; protecția pădurilor. Pregătește specialiști pentru: Ocoale Silvice/Direcții Silvice; Garda
Forestieră; Institute de cercetare și Amenajare în silvicultură; Societăți de amenajare a pădurilor.
SPECIALIZAREA ȘTIINȚE DE LABORATOR APLICATE - Pregătește specialiști în domeniul Științe inginerești aplicate și acoperă toate aspectele activității într-un laborator,
pornind de la organizarea acestuia după regulile GLP (Good Laboratory Practice), standardizarea unor metode de analiză în domeniul biochimiei, microbiologiei, geneticii moleculare și a biotehnologiei sau validarea unor metode deja standardizate, operarea unor
echipamente sau instalații specifice și aplicarea sistemului de management al calității în
vederea acreditării.
Domeniile prioritare de pregătire: managementul laboratoarelor în domeniul științelor
naturii/științelor vieții cu aplicabilitate în protecția mediului și a biodiversității, biotehnologii
și siguranța alimentară; proiectarea laboratoarelor industriale/de cercetare cu echipamenete de laborator specifice; metode / tehnici de laborator, validare metode, elaborare proceduri; preluare date, procesare informații, interpretare, arhivare; audit de laborator.

FACULTATEA DE INGINERIE
ALIMENTARĂ

Domeniul: INGINERIA PRODUSELOR ALIMENTARE

“Alimente pentru viaţă. Proiectare- Producţie-Control.”
“Alimente pentru viitor. Cercetare-Dezvoltare-Inovare”

Facultatea de Inginerie Alimentară este a doua facultate de profil din țară acreditată
după 1990.

Programe de studii universitare de licență:
DOMENIUL

PROGRAM DE STUDIU

Ingineria
produselor
alimentare

Capacitate școlaziare ARACIS

DURATA

IF

Ingineria produselor alimentare

4 ani

60

Controlul şi expertiza produselor alimentare
Protecţia consumatorului şi a mediului

4 ani
4 ani

60
60

Programe de studii universitare de master (cu o durată de 2 ani):
PROGRAM DE STUDIU

IF

Tehnologii avansate în industria alimentară
Siguranța și biosecuritatea produselor agroalimentare
Aliment - Nutriție umană
Tehnici moderne de gastrotehnie și de catering

120

Danube Agri-food Master
Siguranță / securitate alimentară și sănătate publică

Doctorat - studii doctorale în domeniu (durată 3 ani)
De asemenea, prin programul postuniversitar de
formare și dezvoltarea profesională continuă ”Auditor în domeniul siguranței alimentare” se asigură
aprofundarea cunoștințelor de siguranța alimen-

Program de studii I: INGINERIA PRODUSELOR ALIMENTARE
•
Conceperea unor noi tehnologii și procedee din domeniul prelucrării produselor agricole de origine vegetală
și animală;
•
Conducerea proceselor specifice tehnologiilor de morărit și panificație, extractive și fermentative, prelucrarea
cărnii și produselor din carne, a laptelui și a produselor
din carne, a laptelui și produselor lactate;
•
Abilități în proiectarea și exploatarea unor utilaje specifice tehnologiilor de prelucrare a produselor agricole.
Program de studii II: CONTROLUL ȘI EXPERTIZA PRODUSELOR ALIMENTARE
•
Însușirea metodelor de analiză și control a produselor
alimentare de origine vegetală și animală;
•
Conducerea activității de control pe faze și tehnologii
de obținere a produselor alimentare;
•
Abilități în exploatarea aparaturii specifice analizei și
controlului produselor agroalimentare;
•
Abilități în expertiza produselor agroalimentare, în cadrul echipelor complexe de control a alimentului.
Program de studii III: PROTECȚIA CONSUMATORULUI ȘI A MEDIULUI
•
Însușirea cerințelor legale și a standardelor internaționale din domeniul protecției consumatorului și a mediului;
•
Abilități în analiza materiilor prime alimentare provenite din pescuit (seafood), vânat, flora spontană (fructe de
pădure, ciuperci etc);
•
Proiectarea și managementul tehnologiilor de prelucrare a produselor alimentare cu respectarea cerințelor
legale în domeniul protecției mediului;
•
Abilități în conducerea activităților de control în scopul apărării drepturilor consumatorilor de produse și servicii;
•
Participarea absolvenților la activități de ridicare a nivelului general de instruire (teaching).

tului obținute în urma absolvirii programului de
studii universitare de licență, ”Ingineria produselor
alimentare”, precum și obținerea de competențe
complementare în sfera auditului sistemelor de management al siguranței alimentului implementate conform cerințelor ISO.

Conform Registrului Național al Calificărilor din Învățământul Superior absolvenții facultății noastre pot desfășura următoarele activități: inginer în industria alimentară, inspector specialitate în cadrul ANSVSA, DSV, DSP
dar și Agenției de Mediu precum și inginer în industria
farmaceutică și cosmetică.

FACULTATEA DE MANAGEMENT
ȘI TURISM RURAL
”Management - știința și arta conducerii activităților economice”
Facultatea de Management și Turism Rural face parte din Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară a Banatului “Regele Mihai I al României” din Timișoara, și a
luat ființă în anul 1996 prin Ordinul Ministerului Educației Naționale nr. 5982. Facultatea
structureaza procesul de educație în concordanță cu Declarația de la Bologna și organizează studii de:
- licență cu durata de 4 ani;
- master cu durata de 2 ani;
- studii doctorale cu durata de 3 ani.
Titlul obţinut este “inginer”.

Programe de studii universitare de licență:
DOMENIUL

PROGRAM DE STUDIU

Inginerie şi
management
în agricultură şi
dezvoltare rurală
Inginerie şi
management

Ingineria si managementul afacerilor agricole
Inginerie şi management în alimentaţia
publică şi agroturism
Inginerie şi management în industria
turismului

Capacitate școlaziare ARACIS

DURATA

IF

4 ani

60

4 ani

60

4 ani

60

IFR

75

Programe de studii universitare de master (cu o durată de 2 ani):
PROGRAM DE STUDIU
Administrarea afacerilor agricole
Agribusiness
Managementul dezvoltării rurale durabile
Management în alimentaţie publică şi agroturism
Bioeconomie (în limba engleză - Bioeconomy)
Administrarea afacerilor agricole (în limba engleză - Agricultural business
administation)

Doctorat - studii doctorale în domeniu (durată 3 ani)

IF

320

IFR

DIRECȚII DE PREGĂTIRE A ABSOLVENȚILOR:
Tipurile de competențe (cognitive și funcționale) pe care le dobândesc studenții după parcurgerea disciplinelor cuprinse în
planurile de învățământ aferente programelor de studii sunt:
•
însușirea principiilor și mecanismelor din următoarele
domenii de specialitate: managementul afacerilor agricole; managementul producţiei; managementul fermelor
agroturistice; managementul structurilor de primire turistică; management financiar; finanțare și creditare; managementul resurselor umane; management strategic; managementul unităţilor de alimentație publică; ingineria şi
managementul investiţiilor; economie rurală; economia
procesării produselor agricole; economie agroturistică;
marketing agrar; marketing în alimentație publică și agroturism; marketing turistic; E-marketing în industria turismului; inginerie şi servicii de consultanţă; tehnologie hotelieră şi de restaurant; logistica sistemelor turistice; tehnica
operaţiunilor de turism; resurse şi destinaţii turistice; protecţia mediului și ecologie.
•
însușirea noțiunilor și conceptelor specifice domeniilor
complementare și formarea deprinderilor de comunicare
în context profesional: instituţii, mecanisme şi terminologii comunitare în turism; legislaţie în agroturism și industria turismului; drept comunitar; legislaţie comercială;
comunicare; tehnici de comunicare şi negociere în afaceri;
comunicare şi media; tehnici de negociere şi promovare în
turism; sociologie.
•
aplicarea cunoștințelor dobândite în cadrul organizațiilor în care se efectuează stagiul de practică.
Direcții de angajare:
Absolvenții nostri au o mare flexibilitate în câmpul muncii, directiile de angajare vizând:
•
managementul exploataţiilor şi procesării produselor din domeniile agricol, silvic şi
piscicol (manager producţie, logistică, cercetare - dezvoltare - inovare);
•
managementul activităţilor specifice industriei turismului, a ospitalităţii (manager
activitate hotelieră, producţie culinară, manageri în activităţi de agrement);
•
managementul activităţilor specifice turismului rural şi alimentaţiei publice (manager pensiune agroturistică, pensiune turistică montană, manager în activități specifice producţiei culinare);
•
managementul activităţilor de marketing, comerţului en-gros şi en-detail cu produse specifice filierei agroalimentare;
•
managementul activităţilor de tour-operator, agenţii de turism, ticketing şi logistică
în industria turismului;
•
managementul public din administraţia centrală, regională sau locală, privind activităţile conexe din spaţiul rural;
•
asigurarea consultanţei în domeniul agriculturii şi a dezvoltării spaţiului rural (analist consultant);
•
ofiţer de credite sau broker în sistemul financiar.

FACULTATEA DE MEDICINĂ
VETERINARĂ

Pe durata celor șase ani de studiu, practica

”Medicul uman salvează omul, medicul veterinar salvează omenirea”

diagnosticul și terapia bolilor la animalele de

studenților este orientată înspre cunoașterea tehnologiilor de creștere a animalelor,
companie și de rentă, controlul produselor

Absolvenții primesc diplomă de licență și master, oferite comasat, și titlul de Doctor
medic veterinar.

Programe de studii universitare de licenţă și de master oferite comasat:
Capacitate școlaziare ARACIS

DOMENIUL

Medicină
veterinară

PROGRAM DE STUDIU

de origine animală, bunăstarea animalelor,
protecția mediului, orientarea înspre cunoașterea acțiunilor sanitare veterinare din Programul strategic și legislației veterinare etc.
Facultatea noastră este în prezent acreditată de CNEAA pe baza H.G. 568 din 28 iulie
1995.

DURATA

IF

Medicină veterinară (în limba română)

6 ani

150

Medicină veterinară (in limba engleză)

6 ani

30

anul 2016 a fost reacreditată ARACIS și secția în limba engleză. În anul 2018 a fost autori-

Medicină veterinară (in limba franceză)

6 ani

45

zată provizoriu funcționarea secției cu predare în limba franceză, conform HG 692/2018.

Doctorat - studii doctorale în domeniu (durată 4 ani)
Facultatea aplică Sistemul European de Credite Transferabile (ETCS), care oferă avantajul
mobilității studenților, recunoașterii și acumulării de credite în facultăți veterinare din
Europa.
În primii trei ani sunt studiate disciplinele fundamentale și preclinice: Anatomia, Biochimia, Biologia animală, Biologia celulară, Ecologia, Fiziologia, Anatomia patologică, Genetica, Microbiologia, Imunologia, Farmacologia, Semiologia.
În anii IV, V și VI sunt studiate disciplinele clinice (Boli infecțioase, Boli Parazitare, Dermatologie, Boli interne, Chirurgie, Toxicologie, Obstetrică și ginecologie, Farmacie veterinară) și discipline specifice controlului sanitar veterinar al alimentelor.

În anul 2015 a fost reacreditată național, iar în octombrie 2010 facultatea a fost evaluată
european de către EAEVE (Asociația Facultăților de Medicină Veterinară din Europa). În

Din decembrie 2014 facultatea este recunoscută la nivel european, fiind pe lista pozitivă
a EAEVE.
Diploma absolvenților noștri este recunoscută
în țările U.E. și oferă posibilitatea profesării atât
în țară, cât și în străinătate, în diferite domenii,
astfel:
• Cabinete sau clinici veterinare
• Farmacii veterinare
• Controlul alimentelor
• Industria alimentară
• Poliție veterinară
• Direcții sanitare veterinare
• Laboratoare veterinare
• Industria farmaceutică
• Puncte vamale de control
• Ferme de animale
• Grădini și parcuri zoologice
• Învățământ și cercetare
• Consultanță veterinară

Ciclul universitar de LICENȚĂ
CRITERIUL DE ADMITERE LA LICENŢĂ:
Departajarea candidaților se va face pe baza mediei generale de admitere.
Media generală de admitere se calculează astfel:
• 80% media de la examenul de bacalaureat
• 20% media aritmetică a anilor de studiu din liceu

Pentru înscrierea la admitere, candidaţii/persoanele împuternicite, vor
depune următoarele acte:
A) în original si copii xerox ale acestora în vederea certificării „conform cu originalul” în
momentul înscrierii;
- diploma de bacalaureat și foaie matricolă (sau echivalente)
- certificat de naștere;
- acte de schimbare a numelui, dacă este cazul (certificat de căsătorie, sentințe
judecătorești, etc.)
- pentru candidații studenți / absolvenți de studii superioare: diplomă de bacalaureat
și foaie matricolă sau echivalente, respectiv diploma de licență sau absolvire a unei
facultăți sau a unui colegiu, pentru cei care se înscriu la concurs ca să urmeze un al doilea
program de studiu;
B) alte documente
- pentru candidații studenți: adeverință din care să rezulte calitatea de student,
- adeverință medicală tip din care să rezulte că persoana care se înscrie la admitere este
aptă pentru domeniul la care candidează;
- copie a cărții de identitate;
- 3 fotografii color 3/4;
- chitanță reprezentând taxa de înscriere;
- pentru copiii personalului didactic de predare și didactic auxiliar aflat în activitate
(învatamânt preuniversitar și superior) o adeverință cu viza Inspectoratului Școlar sau
a unității de învațământ iar pentru copii orfani sau ai personalului didactic și didactic
auxiliar pensionat, acte doveditoare (pentru scutirea taxei de înscriere);
- pentru copiii personalului angajat sau pensionat al U.S.A.M.V.B. Timișoara cât și pentru
angajații acesteia, o adeverință eliberată de Direcția Resurse Umane pentru scutirea
taxei de înscriere;
- fișa de înscriere;
- dosar plic.

Ciclul universitar de MASTER
CRITERIUL DE ADMITERE LA MASTER:
Departajarea candidaților se va face pe baza mediei generale de admitere.
Media generala de admitere se calculeaza cu doua zecimale fără rotunjire astfel:
• 40% media aritmetică a anilor de studii;
• 30% media examenului de diplomă/licență;
• 30% nota obținută la proba orală (interviu pe baza unei tematici aprobată de
Consiliul facultății care organizează studiile universitare de masterat).

Pentru înscrierea la admitere, candidații/persoanele împuternicite, vor
depune urmatoarele acte:
A) în original si copii xerox ale acestora în vederea certificării „conform cu originalull” în
momentul înscrierii;
- diploma de bacalaureat și diploma de licență (sau echivalente),
- foaia matricolă/suplimentul la diploma de la liceul/facultatea absolvită,
- certificat de naștere;
- acte de schimbare a numelui, dacă este cazul (certificat de căsătorie, sentințe
judecătorești, etc.)
- pentru studenții masteranzi/ absolvenții studiilor universitare de master care urmează o
a doua specializare, acte doveditoare pentru certificarea regimului de studii univeristare
de master urmat (buget/taxă).
B) alte documente
- adeverință medicală tip din care să rezulte că persoana care se înscrie la admitere este
aptă pentru domeniul la care candidează;
- copie a cărții de identitate;
- 3 fotografii color 3/4;
- chitanța reprezentând taxa de înscriere;
- pentru copiii personalului didactic de predare și didactic auxiliar aflat în activitate
(învatamânt preuniversitar și superior) o adeverință cu viza Inspectoratului Școlar sau
a unității de învățământ iar pentru copii orfani sau ai personalului didactic și didactic
auxiliar pensionat, acte doveditoare (pentru scutirea taxei de înscriere);
- pentru copiii personalului angajat sau pensionat al U.S.A.M.V.B. Timișoara cât și pentru
angajații acesteia, o adeverință eliberată de Departamentul Resurse Umane pentru
scutirea taxei de înscriere;
- certificat de competență lingvistică pentru o limba straină de largă circulație
internațională.
- dosar plic.

PROGRAMUL ERASMUS + ÎN USAMVBT
VREI SĂ DESCOPERI LUMEA?
VREI SĂ AI O EXPERIENȚĂ DE NEUITAT?
USAMVBT îți oferă această șansă prin programul ERASMUS +.

Studenții USAMVBT au oportunitatea unică de afectua mobilități:
- de STUDIU – de la 2 luni la 24 de luni

USAMVBT are acorduri cu peste 320 universități din țările UE și non UE.

- de PRACTICĂ – de la 2 luni la 1 an, în universitățile partenere sau în companii
private, institute, etc. Stagiile sunt remunerate, studentul primește un grant
pentru fiecare lună petrecută în străinătate, atât pentru studiu cât și pentru
practică ( între 470-720 euro pe lună).
- toate mobilitățile Erasmus+ sunt recunoscute.
- mobilitățile de practică sunt considerate experiență profesională.
Unde?
Toate țările Uniunii Europene și încă alte 50 de țări non–UE (Azerbaijan,
Armenia, Albania, Algeria, Brazilia, Buthan, Camerun, Chile, China, Congo,
Georgia, Egipt, India, Indonezia, Iordania, Kyrgystan, Kenya, Maroc, Mexic,
Moldova, Mongolia, Peru, Rusia, Tajikistan,Taiwan, Tanzania, Tunisia, Uzbekistan
, USA, Gabon, Columbia, Argentina, Honduras, Ecuator, etc).

Schimbă-ți viața și alege Erasmus+ în USAMVBT!
erasmus.usamvbt@yahoo.com
erasmus@usab-tm.ro

SERVICIILE OFERITE STUDENȚILOR NOȘTRI:

CENTRE REGIONALE DE ADMITERE

l 4 cămine studențești la standarde europene;
l Cămin pentru studenții familiști;
l Cantină restaurant;
l Bază sportivă ultramodernă, cuprinzând terenuri de fotbal, baschet,
tenis, volei și o sală de sport;
l Club studențesc;
lMagazin alimentar;
l Cafenea;
l Fastfood;
l Cabinet medical;
l Cabinet stomatologic;
l Clinici veterinare la standarde europene;
l Stațiune Didactică Experimentală;
l Stațiunea Tinerilor Naturaliști;
l 2 pensiuni agroturistice;
l 3000 ha teren agricol, pășuni, ferme;

DEVA
Colegiul National “Decebal”
str. 1 Decembrie 1918, nr. 22
Deva 330025
Județul Hunedoara
MIERCUREA CIUC
Liceul Tehnologic ”Johannes Kajoni”
Strada Toplița nr. 22
Miercurea Ciuc 530241
Județul Harghita
PECICA
Primărie
Strada 2 nr. 150,
Pecica 317235
Judetul Arad
SFÂNTU GHEORGHE
Liceul “Mikes Kelemen”
Strada Kriza János nr. 1-3
Sfântu Gheorghe 520023
Județul Covasna

DROBETA TURNU SEVERIN
Colegiu Tehnic ”Decebal”
Str. Antoninii 2
Județul Mehedinți
NĂDLAC
Primărie
Strada 1 Decembrie 24
Nădlac 315500
Judetul Arad
REȘIȚA
Liceul Teoretic Traian Vuia
Calea Caransebeșului nr.2
Reșița 320158
Județul Caraș-Severin
TÂRGU JIU
Shopping City Târgu-Jiu
Strada Termocentralei nr. 10
Târgu Jiu
Județul Gorj
Vă așteptăm!

ZALĂU
Activ Plazza Mall
str. Simion Oros, nr 3
Zalau 450045
Județul Sălaj

Colegiul de Învăţământ Terțiar Nonuniversitar
USAMVBT
Domeniul de
studii

PROGRAM DE STUDII

DURATA

LOCURI
(BUGET)

Industrie
Alimentara

TEHNICIAN CONTROLUL
CALITĂŢII PRODUSELOR
AGROALIMENTARE

1,5 ani
(3 semestre)

28

TEHNICIAN PENTRU PANIFICAŢIE
ŞI PRODUSE FĂINOASE

1,5 ani
(3 semestre)

28

TEHNICIAN ÎN PRELUCRAREA
CĂRNII ȘI LAPTELUI

1,5 ani
(3 semestre)

28

Nivelul calificare: 5;
Forma de învăţământ: învățământ cu frecvență
BAZA MATERIALĂ:
•
Laborator informatică dotat cu calculatoare performante
•
Conexiune internet de mare viteză
•
Bibliotecă cu peste 3000 volume
•
Laboratoare dotate cu echipamente performante
•
Săli de clasă moderne
•
Săli de seminar
Calendarul concursului de admitere pentru cursurile Colegiul de Învăţământ
Terțiar Nonuniversitar USAMVBT
Sesiunea Iulie-Septembrie 2022
Sesiunea de vara: Înscrieri: 01.07.2022 - 27.07.2022
(Luni-Vineri între orele 8,00 -15,00,
Sâmbata între orele 8,00-12,00)
Afisarea rezultatelor: 28.07.2022 - dupa ora 16,00
Confirmarea locurilor: 29.07.2022
Sesiunea de toamnă: Înscrieri: 01.09.2022 - 08.09.2022
(Luni-Vineri între orele 8,00 -15,00,
Sâmbata între orele 8,00-12,00)
Afisarea rezultatelor: 08.09.2022, dupa ora 16,00
Confirmarea locurilor: 09.09.2022

ACTE NECESARE ÎNSCRIERII:
ADMITEREA ÎN ANUL 1 - se va face pe baza Dosarului de înscriere.
Departajarea candidaților se va face pe baza mediei aritmetice a anilor de
studiu din liceu.
În cazul mediilor egale, criteriul de departajare este media clasei a XIIa.
Înscrierea candidaţilor se realizează pe baza unui Dosar de înscriere care
trebuie să conţină:
A) în original și copii xerox în vederea certificării „conform cu originalul” ale
următoarelor acte in momentul înscrierii;
• • foaie matricolă (sau echivalente) și certificat de absolvire a liceului sau
diplomă de bacalaureat pentru cei care au promovat bacalaureatul (Notă:
se pot înscrie și absolvenții care nu au promovat bacalaureatul)
• certificat de naștere;
• acte de schimbare a numelui, dacă este cazul (certificat de căsătorie,
sentințe judecătorești, etc.)
• pentru candidații studenți/ absolvenți de studii superioare: diploma
de bacalaureat și foaie matricolă sau echivalente, respectiv diplomă de
licență sau absolvire a unei facultăți sau a unui colegiu, pentru cei care se
înscriu la concurs ca să urmeze un al doilea program de studiu;
B) alte documente
• pentru candidații studenți: adeverință din care să rezulte calitatea de
student;
• adeverință medicală tip din care să rezulte că persoana care se înscrie la
admitere este aptă pentru domeniul la care candidează;
• copie a cărții de identitate;
• 3 fotografii color 3/4;
• chitanța reprezentând taxa de înscriere;
• pentru copiii personalului didactic de predare și didactic auxiliar aflat
în activitate (învățământ preuniversitar și superior) o adeverință cu
viza Inspectoratului Școlar sau a unității de învățământ iar pentru copii
orfani sau ai personalului didactic și didactic auxiliar pensionat, acte
doveditoare (pentru scutirea taxei de înscriere);
• pentru copiii personalului angajat sau pensionat al U.S.A.M.V.B. Timișoara
cât și pentru angajații acesteia, o adeverință eliberată de Direcția Resurse
Umane pentru scutirea taxei de înscriere;
• dosar plic.

CE OFERIM?






Manuale de specialitate
Pregătire performantă
Activităţi artistice şi educative
Cadre didactice cu calificare superioară
Asigurarea unei pregătiri curente şi de perspectivă a absolvenţilor,
teoretică şi practică

CURRICULUMUL PROCESULUI DE ÎNVĂŢĂMÂNT


Caracteristicile școlii si facilităţi oferite cursanţilor
•
•
•
•
•

Colegiul de Învățământ Terțiar Nonuniversitar USAMVBT se adresează
pregătirii postliceale a elevilor pentru a le facilita încadrarea optimă în viaţa
socio-profesională.
La absolvirea studiilor, cursanții pot obţine mai repede contracte de muncă
atât în ţară cât şi în străinătate.
Utilizarea unor metode moderne de predare-învăţare-evaluare, centrate pe
elev.
Participarea la activităţi suplimentare benevole şi de voluntariat.
Accesul permanent la biblioteca scolii.

Colegiul de Învăţământ Terțiar Nonuniversitar USAMVBT prin specializările
existente şi de perspectivă, se adresează pregătirii postliceale a elevilor în vederea
unei optime încadrări a acestora în viaţa socio-profesională și le facilitează integrarea
pe piaţa muncii în domeniul industriei alimentare.
Absolvenții Colegiului USAMVBT se vor putea angaja în orice companie din
domeniul industriei alimentare ca tehnician in departamentele de producție,
controlul calității, respectiv în laboratoarele de control al calității alimentelor.
ADRESA: Calea Aradului, 119, Timișoara, județ Timiș
TEL.: +40723350424; +40741151473
E-MAIL: dianaraba@yahoo.com

Curriculumul pentru cele 3 calificări cuprinde între 14 și 16 module
repartizate pe durata a 3 semestre (1,5 ani) de pregătire teoretică
și practică, cuprinzând între 1440 și 1470 de ore. Din numărul total
de ore, conform reglementărilor europene, cel puţin jumătate sunt
consacrate pregătirii teoretice restul orelor distribuite pregătirii
practice

PENTRU DETALII LEGATE DE ÎNSCRIERE VĂ
PUNEM LA DISPOZIȚIE
URMĂTOARELE SITE-URI:
www.usab-tm.ro
www.student2022.ro

