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Învăţământul superior agri
col clujean este astăzi unul 
dintre cele mai performante 

din Europa, atât în domeniul 
educaţiei cât şi al cercetării 
ştiinţifice.

În întreaga sa existenţă de 
peste 140 ani, Agronomia 
clujeană a beneficiat de apor
tul unor personalităţi de primă 
mărime ale învă ţământului şi 
ştiinţei din România.

Absolvenţii universităţii, 
spe  cialişti în agricultură, hor 
ticultură, zootehnie, bio  teh
nologie şi medicină veterinară 
s-au afirmat constant prin 
rezultate remarcabile, în pro
ducţie şi în cercetare, în ţară şi 
peste hotare.

Universitatea noastră este 
acreditată naţional şi evaluată 
internaţional, ca o “universi
tate de succes”. După anul 
2000, Universitatea de Ştiinţe 
Agricole şi Medicină Ve terinară 
ClujNapoca sa dezvoltat într
un ritm impresionant. Direcţiile 
de specializare s-au diversifi
cat şi s-au înfiinţat multe secţii 
noi, în care studiază, alături de 
studenţi români şi studenţi din 
alte ţări.

În prezent, cadrele didac
tice şi cei 7000 de studenţi 
ai universităţii beneficiază de 
condiţii excepţionale pentru 
pregătirea teoretică şi prac
tică, de săli de curs, câmpuri 
experimentale, clinici veteri
nare şi de o bibliotecă dotată 
cu toate facilităţile pentru in
formare.

Multe dintre cadrele didac
tice, îndeosebi cele tinere, 
şi mulţi dintre doctoran
zii universităţii, beneficiază 
de specializări şi studii în 
universităţi de profil din ţările 
cu agricultură avansată.

În cadrul unor colaborări 
cu structurile universitare şi 
de producţie agricolă din ţări 
ale Uniunii Europene, USAMV 
organizează anual practica 
de specialitate pentru o mare 
parte din studenţii celor patru 
facultăţi.

Universitatea noastră a sta
bilit relaţii de colaborare cu 
universităţi şi institute de cer
cetare din peste 50 de ţări din 
Europa, Africa, Asia, America 
de Nord şi de Sud.

Avem convingerea că, în anii 
care vin, USAMV ClujNa po
ca va continua să se afirme, 
contribuind, printro instruire 
de înalt nivel, la dezvoltarea 
şi modernizarea agriculturii 
româ neşti.

REcTOR,   
prof. dr. Doru Pamfil
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Din anul 1990, universita-
tea este reorganizată în patru 
facultăţi (Agricultură, Horti
cultură, Zootehnie şi Medicină 
Ve terinară) cu specializări la 
în  văţământul de lungă durată 
(BSc), master (MSc), doctorat 
(PhD), învaţământul la distanţă 
(ID) şi cel cu frecvenţă redusă 
(FR). 

1 9 9 0

Din anul 1991, Institutul 
Agronomic îşi schimbă de
numirea în “Universitatea de 
Ştiinţe Agricole” iar din 1995 în 
Universitatea de Ştiinte Agri
cole şi Medicină Veterinară 
Cluj-Napoca.

Sistemul de învăţământ a fost 
adaptat cerinţelor Bologna, iar 
sistemul de credite ECTS este 
aplicat din 1998.

1 9 9 1

Noua strategie a universităţii vizează extinderea şi consoli
darea relaţiilor internaţionale, modernizarea întregului proces de 
învăţământ, de cercetare şi de extensie, în conformitate cu stan
dardele Uniunii Europene.

În prezent Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină 
Veterinară ClujNapoca este una dintre cele mai repu
tate universităţi ale României. Ea face parte din Consorţiul 
Universităţilor de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară din ţară 
şi din Uniunea Universităţilor Clujene, iar pe plan internaţional 
din Asociaţia Universităţilor Europene, fiind evaluată de către 
aceasta în anul 2003. 

p R E Z E N T

pREŞEDINTE     
prof. dr. Liviu Al. Mărghitaş
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REcTOR   
prof. dr. Doru Pamfil
tel.: +40 264 596.384, int 102, 240
fax: +40 264 593.792                                                
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 rector@usamvcluj.ro 

pROREcTORI
prof. dr. Cornel Cătoi
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e-mail: avlaic@usamvcluj.ro
tel.: +40 264 596.384, int 160, 230
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Din anul 1921, învăţământul 
superior agronomic din ţara 
noastră a fost legiferat la pa
tru ani de studii, din care trei 
ani, studii teoretice, iar al pa
trulea, ca stagiu de practică 
în ferme de stat sau particu
lare. Din anul 1922, absolvenţii 
au primit diploma de “inginer 
agronom”. 

În anul 1929, prin reorga-
nizarea şi modernizarea învă
ţământului agronomic supe
rior, instituţia a luat denumirea 
de “Academia de Înalte Studii 
Agronomice Cluj. 

Timp de aproape 50 de ani de la înfiinţare, până spre sfârşitul 
deceniului al doilea al secolului trecut, şcoala agronomică 
clujeană a funcţionat cu o singura secţie  cea de agricultură  cu 
durata studiilor de trei ani. 

 Făurirea statului naţional unitar în 1918, a deschis o nouă etapă 
în evoluţia şcolii agronomice clujene. Ea a parcurs un drum as
cendent, rezultat al efortului şi competenţei multor generaţii de 
profesori şi discipoli care sau succedat în agronomia clujeană 
în aceasta perioadă.

Între anii 1940-1945, ca urmare a Dictatului de la Viena, Aca
demia agricolă clujeană (cadrele didactice, studenţii şi o parte 
din inventarul său) sa refugiat la Timişoara, unde şia desfăşurat 
activitatea sub denumirea de “Facultatea de Agronomie Cluj  
Timişoara”. În anul 1945, Facultatea de Agronomie a revenit la 
Cluj, iar din 1948 funcţionează sub denumirea de “Institutul Agro
nomic Cluj”, iniţial având o singură Facultate, cea de Agricultură. 
În anul1959 s-a înfiinţat Secţia de Zootehnie, iar în anul 1962 
Fa cultatea de Medicină Veterinară.

În anul 1977 s-a înfiinţat 
Secţia de Horticultură, consti
tuind împreună cu Secţia de 
Agricultură, “Facultatea de 
Agricultură şi Horticultură”. 

În anii 1978-1987,  Institutul 
Agronomic Cluj a funcţionat cu 
două facultăţi: Facultatea de 
Agricultură şi Horticultură, în 
paralel cu  Facultatea de Zoo
tehnie şi Medicină Veterinară. 
Acestea au fost ulterior reunite 
în cadrul unei singure facultăţi, 
Facultatea de Agronomie. 

Universitatea de Ştiinte 
Agricole şi Medicină 
Veterinară ClujNapoca 

este continuatoarea prestigi
oasei şcoli superioare de 
agri  cultură clujene, fondată 
cu aproape peste 140 de ani 
în urmă, în octombrie 1869, 
sub numele de Institut de În
văţământ Agronomic Cluj
Mănăştur. În anul 1906, Insti
tutul a fost ridicat la rang de 
Academie, purtând numele de 
“Academia de Agricultură Cluj”.

P A G I N I  D E  I S T O R I E  •  1 8 6 9  -  2 0 0 9
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FAcUlTATEA  DE 
AgR IcUlTURă

D E  c E  FA c U lTAT E A  D E  A g R I c U lT U R ă?

s T U D I I  U N I v E R s I TA R E

cONTAcT

06-07

Facultatea de Agricultură 
a fost fondată în octom
brie 1869, activitatea şi 

istoricul acesteia aflându-se 
la baza dezvoltării ulterioare 
a Universităţii de Ştiinţe Agri
cole şi Medicină Veterinară din 
Cluj-Napoca. Astăzi, facul ta-
tea pregăteşte specialişti în 
domeniile agronomie, biolo
gie, ingineria produ selor ali

mentare şi ingineria mediului, 
având o bogată experienţă 
di dactică şi de cercetare, re
cunoscută pe plan naţional şi 
internaţional.

Misiunea Facultăţii de 
Agri cultură este cea de for
mare a specialiştilor care pot 
concura, prin calificarea şi 
performanţele lor, la lărgirea 
frontierelor cu noaşterii, în 

promovarea şi im plementarea 
modalităţilor de dezvoltare a 
agriculturii, industriei alimen
tare şi protecţiei mediului. 
Aceasta a devenit un centru 
de educaţie, învăţământ şi 
cercetare reprezentativ pen
tru ţara noastră, specialiştii 
formaţi aici fiind apreciaţi ca 
agronomi, specialişti în indus
tria alimentară sau protecţia 

mediului, oriunde şiau desfă
şurat activitatea. 

Facultatea de Agricultură 
oferă tinerilor absolvenţi de li
ceu largi posibilităţi de a învăţa 
întrun mod inteligent şi în 
forme care corespund cel mai 
bine personalităţii fiecăruia, 
cum anume trebuie să se mo
bilizeze pentru a reuşi în profe
sie şi viaţă.

Programele de studiu si 
planurile de învăţământ ale 
Facultăţii de Agricultură 
sunt elaborate astfel încât 
să res pecte cerinţele, nor
mativele precum şi criterii
le, standardele şi indicatorii 
de performanţă elaboraţi de 
ARACIS, să asi gure compati
bilitatea cu cadrul de calificări 
naţionale, precum şi cea cu 
planurile şi programele de 
studii similare din statele UE, 
în conformitate cu sistemul 
creditelor transferabile.

Facultatea dispune de învă
ţământ, cercetare şi alte ac
tivităţi, extinse şi moderni
zate, centre de practică şi 

ins truire a studenţilor; spaţiile 
de învăţământ (amfiteatre, 
la bo ratoare, săli de semina
rii, centre de cercetare, hale 
de maşini, staţii pilot pentru 
microproducţie) fiind dotate 
cu echipamente şi aparatură 
de laborator, informatică, mul
timedia şi acces la internet. 
Facultatea asigură accesul la 
informaţie prin bibliotecile ca
tedrelor si biblioteca centrală a 
universităţii. Instruirea practică 
a studenţilor este asigurată în 
Staţiunea Didactică a Uni-
versităţii, în câmpurile ex
perimentale ale disciplinelor, 
precum şi în alte unităţi agri
cole, de industrie alimentară 

şi protecţia mediului, din cer
cetare sau producţie.

Dintre posibilităţile şi fa-
cilităţile oferite studenţilor 
fac parte şi cele referitoare 
la învăţarea şi cunoaşterea 
operării pe calculator, studiul 
limbilor străine de circulaţie 
internaţională, obţinerea unor 
burse şi stagii de specializare 
şi documentare in străinatate, 
obţinerea permisului de con
du cător auto profesionist, 
practicarea sportului şi par
ticiparea la diferite activităţi, 
concursuri şi competiţii sporti
ve, cultural – artistice, interne 
şi internaţionale.

DEcAN   
prof. dr. Ioan ROtaR
tel.: +40 264.596.384 int.178
mobil: 0751.230.680 
e-mail: rotarioan52@yahoo.fr

Tip învăţământ
Durata 
studiilor

Diplomă specializări

Învăţământ de 
licenţă / ZI

4 ani Inginer

• Agricultură • Montanologie
• Ştiinţele solului 
• Tehnologia prelucrării 
produselor agricole
• Controlul şi expertiza 
produselor alimentare
• Ingineria şi protecţia  
mediului în agricultură

3 ani Biolog • Biologie

Învăţământ de 
licenţă / ID / FR

4 ani Inginer
• Agricultură • Montanologie
• Tehnologia prelucrării 
produselor agricole

3 ani Biolog • Biologie

Învăţământ  
Master / ZI

1,5 ani Master

• Agricultură organică
• Managementul resurselor 
naturale şi agroturistice din 
zona montană
• Dezvoltare rurală
• Protecţia plantelor
• Managementul calităţii 
alimentelor
• Sisteme de procesare şi 
controlul calităţii produselor 
alimentare

2 ani Master

• Siguranţa alimentară şi 
protecţia consumatorului
• Biologia  
agroecosistemelor

Învăţământ  
Master / ID / FR

2 ani Master

• Protecţia plantelor (FR)
• Managementul calităţii 
alimentelor (ID)
• Sisteme de procesare şi 
controlul calităţii produselor 
alimentare (ID)

Doctorat 3 ani

D
oc

to
r î

n 
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ie

• Protecţia plantelor 
• Pedologie  
• Genetică şi ameliorarea 
plantelor
• Agrotehnică  
• Fitotehnie
• Agrochimie  
• Producerea şi păstrarea 
furajelor • Biofizică  
• Exploatarea sistemelor 
de îmbunătăţiri funciare şi 
irigarea culturilor
• Îmbunătăţiri funciare
• Materii prime vegetale
• Management şi marketing 
în agricultură

pRODEcAN   
prof. dr. teodor Rusu
tel.: +40 264.596.384, int. 204
mobil: 0724.719.774
e-mail: trusu@usamvcluj.ro

sEcRETAR ŞTIINŢIFIc   
prof. dr. Maria tOfanĂ
tel.: +40 264.596.384 int. 292
mobil: 0747.294.457 
e-mail: tofanam@yahoo.com 

sEcRETARIAT   
aurora fĂRĂgĂu
tel.: +40 264.596.384, int. 117
e-mail: afaragau@usamvcluj.ro



FAcUlTATEA  DE 
HORT IcUlTURă

DE cE FAcUlTATEA DE  HORT IcUlTURă?

s T U D I I  U N I v E R s I TA R E

cONTAcT

08-09

Începuturile învăţământului 
superior horticol clujean 
au coincis cu înfiinţarea, 

în anul 1869, a Institutului de 
Agricultură din Cluj, în prezent 
Universitatea de Ştiinţe Agri
cole şi Medicină Veterinară 
Cluj-Napoca. În anul 1977, 

în cadrul universităţii a luat 
naştere Secţia de Horticultură.

După anul 1990, Facultatea 
de Horticultură a contribuit la 
modernizarea învăţământului şi 
a cercetării ştiinţifice de profil 
şi la extinderea relaţiilor de co
laborare ale facultăţii cu unităţi 

similare din ţară şi străinătate. 
Datorită preocupărilor constan
te ale cadrelor didactice şi con
siliului facultăţii de a diversifica 
oferta universitară, în prezent 
Facultatea de Hor ticultură 
pune la dispoziţia absolvenţilor 
de liceu şi a celor care doresc 

săşi îmbunătăţească sau  
săşi perfecţioneze cunoştin
ţele o bogată şi atractivă ofertă 
academică, cuprinzând do
menii şi specializări care oferă 
absolvenţilor posibilităţi mul
tiple de afirmare şi realizare 
profesională.

Facultatea de Horticultură din 
ClujNapoca dispune de o ba
ză tehnicomaterială modernă, 
săli de curs, seminarii şi labora
toare dotate cu toate facilităţile, 
câmpuri experimentale, sere 
şi solarii în care studenţii pot 
efectua lucrările şi practica de 
specialitate, colecţii didactice 
la speciile pomicole, viţă de vie, 
legume şi plante ornamentale, 
arboret etc. 

Horticultură
Secţia pregăteşte specialişti 

horti coli capabili să organizeze 
şi să conducă procesele de 
producţie în domeniul culturilor 
de legume, flori, pomi fructiferi 
şi viţă de vie, în vinificaţie şi în 
arhitectura peisageră.

Peisagistică
Absolvenţii acestei secţii 

sunt spe cializaţi în proiecta
rea, amenajarea şi întreţinerea 
spaţiilor verzi din mediul urban 
şi rural.
Silvicultură

Secţia pregăteşte specialişti în 
dome niul înfiinţării, întreţinerii şi 
exploa tării patrimoniului fo restier.
Inginerie Economică 
în Agricultură

Pregătirea studenţilor la spe
cializarea Inginerie Economică 
în Agricultură este concepută 
întro viziune complexă care 
asigură viitorilor absolvenţi com
petenţă deplină în gestio narea 
patrimoniului organizaţiilor eco
nomice cu caracter de stat sau 
private.

Agroturism
Pregăteşte specialişti în do

meniul ingineriei şi manage
mentului agroturistic.

Inginerie şi Management 
în Alimentaţie Publică şi 
Măsurători Terestre şi Cadastru

Pregăteşte specialişti în do
meniul cadastrului naţional, 
con  ceput ca un sistem in for ma
ţional al tuturor terenurilor şi al 
bunurilor imobiliare.

Specializările care funcţio
nează în cadrul facultăţii asi 
gură studenţilor, masteranzilor 
şi doctoranzilor cunoştinţe 
teo      retice şi aplicative în con
cordanţă cu cerinţele mereu 
crescânde ale pieţei de muncă.

DEcAN   
prof. dr. Radu sestRaş
tel.: +40 264.596.384, int. 176
e-mail: rsestras@usamvcluj.ro

Tip învăţământ
Durata 
studiilor

Diplomă specializări

Învăţământ de 
licenţă / ZI

4 ani Inginer

• Horticultură
• Peisagistică
• Silvicultură
• Inginerie Economică în 
Agricultură 
• Inginerie şi Management 
în Alimentaţie Publică şi 
Agroturism
• Măsurători Terestre şi 
cadastru

Învăţământ de 
licenţă / ID / FR

4 ani Inginer
• Horticultură (ID)
• Inginerie Economică în 
Agricultură (FR)

Învăţământ  
Master / ZI

1,5 ani Master

Domeniul Horticultură:
• Managementul producţiei 
horticole în climat controlat
• Ştiinţe horticole
• Proiectarea, amenajarea şi 
întreţinerea spaţiilor verzi

2 ani Master

• Biodiversitate şi  
bioconservare
• Inginerie genetică în  
ameliorarea plantelor
• Tehnologia producerii şi 
valorificării vinurilor speciale 
şi a produselor derivate

1,5 ani Master

Domeniul Inginerie  
şi Management:
• Agribusiness (engleză)
• Economie agroalimentară

Doctorat 3 ani

D
oc

to
r î

n 
H

or
tic

ul
tu

ră • Genetică şi ameliorarea 
plantelor
• Floricultură şi arboricultură 
ornamentală
• Legumicultură
• Pomicultură
• Viticultură

pRODEcAN   
prof. dr. Marcel DîRja
tel.: +40 264.596.384, int. 272
e-mail: mdirja@usamvcluj.ro

sEcRETAR ŞTIINŢIFIc   
prof. dr. Emil Luca
tel.: +40 264.596.384, int. 190
e-mail: eluca@usamvcluj.ro 

sEcRETARIAT   
aurora BĂLaj
tel.: +40 264.596.384, int. 117
e-mail: balaja@usamvcluj.ro



FAcUlTATEA  DE 
ZOOTEHN IE  Ş I
B IOTEHNOlOgI I

D E  c E  FA c U lTAT E A  D E  Z O O T E H N I E
Ş I  B I O T E H N O l O g I I

s T U D I I  U N I v E R s I TA R E

cONTAcT

10-11

Începuturile creşterii anima
lelor pe teritoriul de azi al 
României se pierd în ne

gura vremurilor. De aceea, era 
firesc ca planul de învăţământ 
al prestigiosului “Institut de 
Invăţământ Agricol ClujMă
năştur”, înfiinţat în anul 1869, 
să cuprindă discipline de 
pro fil zootehnic. În anul 1935 

se diferenţiază o secţie de 
Zootehnie, ce funcţionează 
până în anul 1946. Secţia de 
Zootehnie se reînfiinţează în 
1959 cu o singură promoţie de 
absolvenţi, iar din anul 1968 ia 
fiinţă Facultatea de Zootehnie, 
ca entitate distinctă. După anul 
1992, Facultatea de Zootehnie 
înglobează şi alte specializări 

(Biotehnologii Agricole, Pisci
cultură, Bio teh nologii pentru 
Industria Ali men tară) şi ia de
numirea de Facultate de Zoo
tehnie şi Bio tehnologii.
În momentul de faţă, Facultatea 
de Zootehnie şi Biotehnolo
gii se prezintă ca o unitate 
de învăţământ prestigioasă, 
cunoscută şi apreciată în ţară 

şi străinătate pentru calitatea 
învăţământului şi a cercetării 
ştiinţifice desfăşurate, pentru 
competenţa corpului profe
soral şi valoarea absolvenţilor 
acesteia în domeniile: Zoo
tehnie, Biotehnologii Agricole, 
Piscicultură şi Acvacultură, 
Biotehnologii pentru Industria 
Alimentară. 

Facultatea de Zootehnie 
şi Biotehnologii din cadrul 
USAMV oferă studenţilor nu
meroase avantaje şi opor
tunităţi, între care:

• armonizarea curriculei uni
versitare cu cea a facultăţilor 
de profil din ţară şi străinătate 
şi aplicarea sistemului de 
credite europene transfera
bile, asigură studenţilor noştri 
o mobilitate sporită în cadrul 
profilelor similare din ţară şi 

străinătate. Astfel, studenţii 
facultăţii noastre beneficiază 
de burse de studii la universităţi 
partenere din străinătate, în 
cadrul unor programe, precum 
Socrates  Erasmus, CEEPUS, 
Leonardo da Vinci etc;

• frecventarea cursurilor 
DPPD, permite obţinerea ates
tatului recunoscut de către 
MECI, ce oferă şansa de a pro
fesa în învăţământul de toate 
gradele;

• studenţii au posibilitatea 
de a obţine permisul de con
ducere, categoriile B şi C;

• studenţii admişi pe locu
rile bugetate beneficiază de 
gra tuitatea învăţământului, de 
burse de performanţă, de me
rit, de studiu şi sociale, pre
cum şi de locuri de cazare în 
cămine;

• posibilitatea de a frecven
ta şcoala de echitaţie în baza 
hipică a facultăţii.

DEcAN   
prof. dr. Vioara MIREŞAN
tel.: +40 264.596.384, int. 212, 192
e-mail: vmiresan@yahoo.com

Tip învăţământ
Durata 
studiilor

Diplomă specializări

Învăţământ de 
licenţă / ZI

4 ani Inginer

• Zootehnie
• Biotehnologii agricole
• Biotehnologii pentru 
industria alimentară
• Piscicultură şi acvacultură

Învăţământ de 
licenţă / ID

4 ani Inginer • Zootehnie

Învăţământ  
Master / ZI

1,5 ani Master
• Managementul creşterii 
animalelor şi acvacultură

2 ani Master

• Managementul  
calităţii produselor  
de origine animalieră
• Biotehnologii aplicate

Doctorat 3 ani

D
oc

to
r î

n 
Zo

ot
eh

ni
e

• Tehnologia produselor 
animaliere
• Tehnologia exploatării 
bovinelor şi cabalinelor
• Tehnologia exploatării 
ovinelor şi caprinelor
• Alimentaţia animalelor
• Animale de blană, vânat şi 
piscicultură
• Genetică şi amelioararea 
animalelor
• Biologia reproducţiei
• Fiziologia animalelor

D
oc

to
r î

n 
B

io
te

hn
ol

og
ii

• Biochimia şi biotehnologia 
produselor agroalimentare
• Biotehnologii vegetale
• Biofizica şi biotehnologia 
produselor agroalimentare
• Biotehnologii agricole

pRODEcAN   
prof. dr. Gheorghe MIHAI
tel.: +40 264.596.384, int. 338
e-mail: mihaiusamv@yahoo.com

sEcRETAR ŞTIINŢIFIc   
prof. dr. Teofil OROIAN
tel.: +40 264.596.384, int. 249, 160
e-mail: teoroian@yahoo.com 

DEcANAT   
Laura IRIMIEŞ
tel.: +40 264.596.384, int. 192
fax: +40 264.593.792

?



s T U D I I  U N I v E R s I TA R E

Tip învăţământ
Durata 
studiilor

Diplomă specializări

Învăţământ de 
licenţă / ZI

6 ani
Doctor 
Medic 
veterinar

• Medicină veterinară 
• Medicină veterinară (limba 
engleză)

Învăţământ de 
licenţă / ZI

4 ani Inginer
• Biotehnologii medical 
veterinare

Învăţământ  
Master / ZI

1,5 ani Master

• Clinică şi Radiologie 
Medical - veterinară
• Patologie Animală şi 
sănătate publică
• Controlul şi Expertiza Pro-
duselor de Origine Animală
• Biotehnologii în 
Reproducţia Animală
• Stomatologie medical 
veterinară
• Nutriţie Animală şi Patolo-
gie Nutriţională
• Epidemiologie Veterinară 
Aplicată
• Diagnostic morfopatologic 
şi de laborator
• Farmacie Veterinară

Învăţământ  
Master / FR

1,5 ani Master

• Biotehnologii în 
reproducţia animală
• Stomatologie medical 
veterinară

Doctorat 4 ani

D
oc

to
r î

n 
M

ed
ic

in
ă 

ve
te

rin
ar

ă

• Boli infecţioase
• Morfologie normală  
şi patologică
• Obstetrică şi andrologie 
veterinară
• Boli parazitare
• Zooigienă
• Microbiologie – imunologie
• Fiziologie normală  
şi patologică
• Tehnologie şi expertiză 
sanitar-veterinară
• Semiologie şi patologie 
medicală
• Patologie chirurgicală
• Zootehnie generală  
şi specială
• Farmacologie 
şi toxicologie

FA c U lTAT E A  
D E  M E D I c I N ă
v E T E R I N A R ă

DE cE FAcUlTATEA DE MEDIcINă vETERINARă

cONTAcT

Învăţământul medicalveteri
nar din Transilvania a apărut 
cu peste 220 de ani în urmă, 

prin înfiinţarea în 1785 la Cluj 
a Institutului Medical Chirurgi
cal în cadrul căruia a funcţionat 
din 1787 şi o catedră de Terapie 
Veterinară. Piatra de temelie a 
Facultăţii de Medicină Veterinară 
a fost pusă însă doar în anul 
1962, pe fundalul necesităţii 
unui învăţământ medicalvet

erinar la nivel na ţio nal care să 
corespundă cerinţelor şi impe
rativelor solicitate de creşterea 
şi asigurarea sănătăţii ani
malelor domestice. În momen
tul înfiinţării, facultatea a bene-
ficiat de sprijinul unor dascăli 
care şiau adus contribuţia 
esenţial la instituirea unui climat 
de lucru favorabil spiritului de 
competitivitate şi atingerii unor 
performanţe însemnate.

De la înfiinţarea sa, Facultatea 
de Medicină Veterinară a fost 
parte a Institutului Agronomic şi 
mai apoi a Universităţii de Ştiinţe 
Agricole şi Medicină Veterinară 
Cluj-Napoca. Durata studiilor 
a fost iniţial de 5 ani, pentru ca 
din 1990 programa analitică 
să fie structurată pe 6 ani de 
studiu, absolvenţii pri mind după 
susţinerea examenului de licenţă 
titlul de doctor medic veterinar. 

În peste 45 de ani de existenţă, 
Facultatea a instruit şi format 
peste 3200 de medici veteri
nari, din care peste 120 au fost 
studenţi străini. Din anul univer
sitar 2001-2002 s-a înfiinţat o 
nouă specializare, şi anume cea 
de Biotehnologii medical veteri
nare, care pregăteşte biotehno
logi, cu competenţe diverse în 
cercetarea şi învăţământul de 
profil biologic. 

Varietatea şi numărul apre
ciabil de cazuri clinice pe 
care fiecare disciplină clinică 
se străduieşte să le pună la 
dispoziţia studenţilor contri
buie la formarea gândirii medi
calveterinare, la înţelegerea 
mo dalităţii de abordare a unui 
caz clinic, de fixare a unui diag-
nostic corect şi de aplicare a 
unui tratament corespunzător. 
Totodată, cazuistica clinică este 
completată cu ieşiri în teren, 
care au menirea de a familiariza 
viitorii medici veterinari practi
cieni cu realitatea şi problemele 
cu care se vor confrunta în viitor. 

Facultatea de Medicină 
Veterinară din ClujNapoca a 

stabilit în ultimii ani numeroa
se relaţii de colaborare şi coo
perare cu diferite facultăţi de 
profil din Europa şi SUA, în 
cadrul cărora cadrele didac
tice şi studenţii au beneficiat 
de mobilităţi, stagii de spe
cializare sau burse, de durată 
variabilă. Facultatea noastră 
este membră a Asociaţiei 
Facultăţilor de Medicină Veteri
nară din Europa, orga nism 
european cu rol de evaluare 
şi acreditare europeană. În 
anul 2007, comisia de evalua
re a apreciat că Facultatea de 
Medicină Veterinară din Cluj
Napoca a reuşit să satisfacă 
sugestiile majore ale comisiei 

şi se înscrie în lista pozitivă a 
facultăţilor europene, situându
se în prima ligă, reprezentată 
de primele 40 de facultăţi de 
medicină veterinară din Europa. 

Toate aceste aspecte men
ţionate, care se integrează în 
mod fericit întrun cadrul natural 
deosebit, alături de specificul 
şi tradiţiile vieţii studenţeşti 
clujene, fac din Facul tatea de 
Medicină Veterinară ClujNa
poca un spaţiu potrivit pentru 
desfăşurarea pregătirii profe
sionale a celor ce îi calcă pragul 
an de an şi un mediu propice 
pentru tinerii studioşi de aşi 
desăvârşi visul de a deveni 
medici veterinari. 

DEcAN   
prof. dr. Ioan Ştefan GROZA 
tel.: +40 264.596.384, int. 254
e-mail: isgroza@yahoo.com

pRODEcAN   
conf. dr. Adrian OROS 
tel.: +40 264.596.384, int. 164
e-mail: orosnadrian@yahoo.com

sEcRETAR ŞTIINŢIFIc   
prof. dr. Marina SPÎNU 
tel.: +40 264.596.384, int. 173
e-mail: mspanu@usamvcluj.ro 

DEcANAT   
Diana POP 
tel.: +40 264.596.384, int. 192
e-mail: decanatmv@yahoo.com

?
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DEpARTAMENTUl  pENTRU 
EDUcAŢ IE  cONT INUă, 
ÎNvăŢăMÂNT lA  D IsTANŢă  
Ş I  FREcvENŢă  REDUsă  
(DEC IDFR ) DEpARTAMENTUl  pENTRU

p R E g ă T I R E A 
p E R s O N A l U l U I 
D I D A c T I c

cONTAcT

14-15

FAcUlTATEA DE 
HORTIcUlTURă   

Învăţământ de licenţă
Durata studiilor: 4 ani
Titlul: inginer
• Horticultură (ID)
• Inginerie economică în 
agricultură (FR)

FAcUlTATEA DE  
ZOOTEHNIE ŞI 
BIOTEHNOlOgII   

Învăţământ de licenţă
Durata studiilor: 4 ani
Titlul: inginer
• Zootehnie (ID)

DIREcTOR    
prof. dr. Mihaiu MARIAN
tel.: +40 264.596.384, int. 252
fax: +40 264.593.792
e-mail: mmihaiu@usamvcluj.ro

Departamentul pentru Educaţie Continuă, Învăţă mânt la 
Distanţă şi Frecvenţă Redusă (DECIDFR) s-a înfiinţat în anul 
2000. DECIDFR este parte integrantă a USAMV Cluj-Napo-

ca şi are ca obiectiv calificarea absolvenţilor de liceu cu diplomă 
de baca laureat în vederea obţinerii unei diplome de specialitate 
şi perfecţionarea profesională. DECIDFR organizează cursuri de 
formare profesională universitară la următoarele specializări:

  

Învăţământ de licenţă
Durata studiilor:  
4 ani / 3 ani  Biologie
Titlul: inginer / Licenţiat în Biologie

 • Agricultură (ID) • Montanologie (ID) 
• Tehnologia prelucrării produselor 
agricole (ID) • Biologie (FR)

Învăţământ Master
Durata studiilor: 2 ani
Diplomă de Master

• Protecţia plantelor (FR) 
• Managementul calităţii  
alimentelor (ID)
• Sisteme de procesare şi  
controlul calităţii produselor  
alimentare (ID)

Departamentul pentru Pre  
gătirea Personalu lui Di
dactic (DPPD), este par

te componentă a Universităţii 
de Ştiinţe Agricole şi Medicină 
Veterinară Cluj-Napoca.

• DPPD asigură pregătirea 
pe dagogică, psihologică şi 
me todică a studenţilor şi a 
absolvenţilor de învăţământ 
superior care optează pentru 

profesia de cadru didactic
• DPPD organizează cursuri 

de pregatire iniţială, continuă şi 
perfecţionare în regim bugetar 
şi cu taxă;

• DPPD eliberează Certifi
catul de absolvire care oferă 
posibilitatea titularizării în 
învăţământul preuniversitar şi 
universitar;

• DPPD organizează pe 

lângă programele de pregătire 
iniţială şi continuă, activităţi 
extracuriculare şi activităţi de 
cercetare;

• Formarea iniţială se desfă-
şoa ră pe o perioadă de 3 ani 
fiind organizată modular cu 
4 discipline obligatorii şi 2 
opţionale;

• DPPD organizează progra-
me de formare continuă şi 

cursuri de pefecţionare în ve
derea obţinerii definitivatului 
şi a gradelor didactice II şi I în 
învăţământul preuniversitar;

• DPPD şcolarizează anu al un 
număr de peste 500 studenţi în 
toate specializările universităţii, 
în programele de formare ini
ţială şi aproximativ 70 de cadre 
didactice prin programele de 
formare continuă.

cONTAcT
DIREcTOR   
prof. dr. Silviu APAHIDEAN
tel.: +40 264.596.384, int. 282
fax: +40 264.593.792
e-mail: apahidean@usamvcluj.ro

sEcRETAR   
Florina MATEI 
tel.: +40 264.596.384, int. 283
fax: +40 264.593.792
e-mail: florelei2005@yahoo.com

sEcRETAR   
Florica CERNEA 
tel.: +40 264.596.384, ext. 289
fax: +40 264.593.792
e-mail: f_cernea@hotmail.com

FAcUlTATEA DE AgRIcUlTURă 
FAcUlTATEA DE  
MEDIcINă vETERINARă

Învăţământ Master
Durata studiilor: 1,5 ani
Diplomă de Master
• Biotehnologii în reproducţia  
animală (FR)
• Stomatologie medical veterinară (FR)



c E R c E TA R E A 
Ş T I I N Ţ I F I c ă

16-17

Aspiraţia spre excelenţă, 
înscrisă în misiunea 
USAMV ClujNapoca, 

cu  prinde şi activitatea de cer
cetare, care pentru a deveni 
competitivă, a început a fi 
organizată în puternice centre 
de cercetare care să polarizeze 
şi să atragă finanţări interne 
şi internaţionale. În prezent 

sunt deja constituite 9 centre 
de cercetare, unele recunos
cute de CNCSIS, altele cu 
apiraţii de afirmare şi partici
pare la programele de formare 
a consorţiilor multinaţionale 
în vederea utilizării progra
melor comunitare pentru inte
grarea în Spaţiul European al 
Cercetării (ERA).

Centrele de cercetare 
USAMV polarizează în prezent 
activitatea multor studii post
universitare contribuind prin 
specia lizarea de master şi doc
torat la formarea unor cadre 
tinere de valoare, multe dintre 
ele continuatoare a tradiţiei şi 
exigenţei şcolii agronomice 
clujene.

Valoarea totală a contractelor 
naţionale şi internaţionale de
rulate de universitatea noastră 
depăşeşte în prezent suma de 
15 milioane de euro.

c E N T R E  D E  E X c E l E N Ţ ă  Î N  c E R c E TA R E A  Ş T I I N Ţ I F I c ă
Anul 

acreditării 
centrului

Denumirea centrului de cercetare Director centru cercetare

2004 Controlul şi monitorizarea fertilităţii şi protecţiei solului prof. dr. Mihai Rusu

c E N T R E  D E  c E R c E TA R E  R E c U N O s c U T E  D E  c N c s I s
Anul

recunoaşterii 
centrului

Denumirea centrului de cercetare Director centru cercetare

2006 Platformă de biotehnologie bazată pe cunoaştere prof. dr. Doru Pamfil

2005 Protecţia integrată ecologic a ecosistemelor – componenta esenţială a conceptului 
de agricultură sustenabilă, în conformitate cu aquisul U.E. prof. dr. Viorel Florian

2005 Centre de biotehnologii aplicate în creşterea animalelor şi protecţia mediului prof. dr. Vasile Miclea

2004 Centrul de cercetări pentru sisteme minime şi tehnologii agricole durabile prof. dr. Petru Guş

2003 Centrul de cercetări pentru markeri moleculari prof. dr. Doru Pamfil

2002 Centrul de cercetări pentru supravegherea, diagnosticul şi controlul zoonozelor prof. dr. Vasile Cozma

2002 Centrul de cercetări pentru monitorizarea economicosocială a spaţiului rural agrar prof. dr. Emilian Merce

2001 Centrul de cercetări pentru chimia şi biochimia pigmenţilor vegetali prof. dr. Carmen Socaciu

2001 Centrul de cercetări în creşterea animalelor ierbivore şi de formare a resurselor 
în zona de centru şi nordvest a ţării prof. dr. Constantin Velea

l A B O R AT O A R E  A c R E D I TAT E  D E  R E N A R
Denumire laborator Director

Laborator de analiză solplantă  LASP prof. dr.  Mihai Rusu

Laboratorul de încercări pentru calitatea şi siguranţa alimentului  LICSA prof. dr. Maria Tofană

Laboratorul de controlul calităţii produselor apicole  APIS prof. dr. Liviu Mărghitaş

Laboratorul de controlul calităţii şi autenticităţii produselor agroalimentare - AGRIAL prof. dr. Carmen Socaciu

Laboratorul de încercări apă şi nivel de zgomot  LIAZ şef lucr. dr. Tania Mihăiescu

Laboratorul de analiză a calităţii aerului – LACA prof. dr. Ioan Oroian

Laboratorul pentru certificarea şi criostocarea germoplasmei animale - LCCG prof. dr. Vasile Miclea

Laboratorul zonal de certificare a calităţii furajelor - LZCF prof. dr. Aurel Şara

Laboratorul naţional de referinţă pentru evaluarea şi certificarea conformităţii produselor 
de origine vegetală care conţin organisme modificate genetic - CERTOMG prof. dr. Doru Pamfil

Laboratorul zonal de gonotipizare a animalelor de fermă - LZGA prof. dr. Augustin Vlaic

Laboratorul regional de control şi diagnoză apicolă - LR-CDA prof. dr. Liviu Mărghitaş

cONTAcT
DIREcTOR   
ing. dr. Doru SABĂU
tel.: +40 264.596.384, int. 159
fax: +40 264.593.792
e-mail: usamv_cercetare@yahoo.com

sEcRETAR   
jr. Mircea Adrian gRIgORaş
tel.: +40 264.596.384, int. 210
fax: +40 264.593.792
e-mail: magrigoras@yahoo.com



B IBl IOTEcA

ED ITURA
AcADEMIcpREs 

18-19

Biblioteca Universităţii de 
Ştiinţe Agricole şi Me dicină 
Veterinară ClujNapoca a luat 
fiinţă odată cu Institutul de 
Învăţământ Agronomic Cluj
Mănăştur, în anul 1869.

În luna octombrie 2005 a fost 
inaugurat noul sediu central al 
bibliotecii. Această clădire, cu 
o suprafaţă de peste 2000 m2, 
pune la dispoziţia utilizatorilor 
o sală cu acces liber la raft cu 
20 de locuri, o sală de lectură 
cu 100 de locuri şi 20 de cal
culatoare conectate la internet.

Prima menţiune despre fon
durile bibliotecii apare în anul 
1872, când Anuarul Institutului 
consemnează existenţa a 881 
de volume.

Constituită în timp, paralel 
cu dezvoltarea unor facultăţi 
şi specializări noi, Biblioteca 
USAMV are un caracter enci
clo pedic acoperind un vast 
câmp de domenii: agricultură, 
horticultură, zootehnie, medi
cină veterinară, management 

şi marketing general şi agricol, 
matematică, chimie, biologie, 
ştiinţe economice, geografie, 
istorie, pedagogie, sociologie,  
literatură română şi universală.

Biblioteca USAMV are un 
fond documentar format din 
cărţi, cursuri, reviste, ziare, 
DVD-uri în total de 170.000 
volume care sunt gestionate 
cu ajutorul sistemului integrat 
de automatizare “Liberty” pen
tru biblioteci.

Există şi un fond de carte 
veche care cuprinde peste 
10.000 volume de mare im por-
tanţă documentară.

Pentru desăvârşirea perfec
ţio nării academice, de la toate 
calculatoarele din universitate 
se poate accesa baza de date 
Agricola Plus text care conţine 
un număr de 240 de reviste cu 
text integral şi cele 7 enciclo
pedii online (32 de volume) şi 
186 de cărţi online (e-books), 
achiziţionate în anul 2007 de 
la Elsevier Science Direct care 

sunt menite să dezvolte orizon
tul de informaţii al studenţilor şi 
cadrelor didactice

Biblioteca are relaţii de 
schimb cu 163 de parteneri din 
ţară şi străinătate, pe baza ce
lor 15 publicaţii ale universităţii.

Un colectiv format din 10 bi
bliotecari stau în permanenţă 
la dispoziţia utilizatorilor, des 
fă şurând o bogată acti vitate 
în cadrul compartimentelor 
funcţionale: completarea şi 
evidenţa colecţiilor, prelucra
rea biblioteconomică a pu
bli caţiilor, informare – do cu
mentare, publicaţii seriale şi 
periodice, comunicarea co
lec  ţiilor, schimb intern şi in
ternaţional de publicaţii.

O nouă bibliotecă de peste  
5.000 m2 este în construcţie şi 
urmează a fi inaugurată în anul 
2011, pentru a oferi condiţii şi mai 
bune pentru studiul individual  
al studenţilor şi documen
tarea cadrelor didactice, a 
cercetătorilor şi a doctoranzilor.

Editura AcademicPres 
(EAP) funcţionează în 
cadrul Universităţii de 

Ştiinţe Agricole şi Medicină 
Veterinară Cluj-Napoca.

Editura are ca obiectiv princi
pal sprijinirea activitătii didac
tice şi ştiintifice din USAMV 
ClujNapoca prin editarea de 
cursuri, caiete de lucrări prac

cONTAcT cONTAcT
DIREcTOR   
Ludmila SOLOMONEAN
tel.: +40 264.596.384, int. 241, 242
fax: +40 364.816.793
e-mail: lsolomonean@gmail.com

cONsIlIER BIBlIOTEcă   
Tatiana LAZĂR
tel.: +40 264.596.384, int. 242
fax: +40 364.816.793
biblioteca.usamv.cluj@gmail.com

ing. Emilia PEŞTEAN 
Calea Mănăştur nr. 3-5,Cluj-Napoca
tel.: +40 264.596.384, int. 205
fax: +40 264.593.792
e-mail: eap@usamvcluj.ro

tice, manuale, tratate, mono
gra fii, reviste de specialitate 
etc. Datorită capacităţii mari 
de producţie de carte, editura 
poate onora toate comenzile 
solicitate din universitate şi 
din afara universităţii la preţuri 
competitive.

EAP asigură publicarea unor 
lucrări de înaltă calitate, întro 
ţinută grafică deosebită, edi-
tând anual peste 70 de titluri.

Manuscrisele pot fi preluate 
listate, pe CD sau prin transfer 
de date via Internet. Sub egida 
USAMV se publică:
1. Notulae Botanicae Horti 
Agrobotanici ClujNapoca (A)
2. Bulletin of University of Agri-
cultural Sciences and Vete

rinary Medicine Cluj-Napoca. 
Agriculture (B+)
3. Bulletin of University of Agri-
cultural Sciences and Vete
rinary Medicine Cluj-Napoca. 
Horticulture (B+)
4. Bulletin of University of Agri-
cultural Sciences and Vete
rinary Medicine Cluj-Napoca. 
Animal Breeding and Biotech
nology (B+)
5. Bulletin of University of Agri-
cultural Sciences and Vete
rinary Medicine Cluj-Napoca. 
Veterinary Medicine (B+)
6. Agricultura - Revistă de 
ştiinţă şi practică agricolă (B+)
7. Revista Scientia Parasitolo-
gica (B+)
8. ProEnvironment/ProMediu

9. Clujul Medical Veterinar
10. Protecţia plantelor
11. Hameiul şi plantele medici
nale
12. Hortus Agrobotanicus Na
pocensis  Index Seminum
13. Buletin Informativ USAMV 
ClujNapoca
14. Buletin informativ al filialei 
ASAS Cluj
15. USAMV Newsletter
Editura AcademicPres a par
ticipat la 18 expoziţii naţionale 
şi internaţionale cu peste 150 
titluri de carte.
EAP a fost evaluată de  
CNCSIS Bucureşti fiind pe lista 
editurilor agreate de MECI. 



RElAŢ I I 
INTERNAŢIONAlE

s T U D E N T  
l A  U s A M v

20-21

USAMV ClujNapoca 
este membră a nume
roase organizaţii in ter

naţionale prestigioase, dintre 
care: EUA (European University 
Association), AUF (Association 
Universitaire de la Francopho
nie),  ICA (Association for Euro
pean Life Science Universities),  
BSUN (Black Sea Universities 
Network), EARMA (European 
Association of Research Ma
nagers and Administrators).

USAMV este cofondator al 
Universităţii EuroMeditera
nee ne şi semnatară a De cla-
raţiei de la Kiev.

• Cadrele didactice pre
dau, efectuează activităţi de 
cercetare şi de specializa re 
în cadrul  universităţilor par
tenere din străinătate şi a unor 
organizaţii ştiinţifice inter na ţio-
nale.

• Peste 200 de studenţi îşi 
desfăşoară pregătirea practică 
de specialitate în universităţi, 
institute de cercetare, ferme 
şi laboratoare prestigioase din 
ţările Uniunii Europene.

• Organizează seminarii şi 
conferinţe internaţionale de 

cer cetare ştiinţifică.
• Cadrele didactice, cercetă-

torii şi studenţii USAMV Cluj
Napoca participă la conferinţe 
şi evenimente internaţionale 
din străinătate.

USAMV ClujNapoca are 
relaţii excelente de coope rare 
internaţională cu peste 50 de 
universităţi şi institute de cer
cetare din peste 30 de ţări  
din Europa, America de Nord, 
Asia şi Africa şi pregăteşte 
studenţi din SUA, Franţa, 
Suedia, Algeria, Grecia, Is
rael, Burundi, Iran şi alte state.
Începănd cu anul universitar 
2008-2009, funcţionează un 
program de studii de licenţă în 
limba engleză la specializarea 
medicină veterinară.

USAMV Cluj a luat parte la 
următoarele proiecte didactice 
si instituţionale internaţionale: 
TEMPUS-PEC, PHARE, LEO-
NARDO DA VINCI, CEEPUS, 
EPI-RO-VET (Epidemologie şi 
Legislaţie veterinară în Româ
nia), ECOS-OUVERTURE, Net
work for Student Counselling 
Management.

Admiterea studenţilor ro
mâni în învăţământul su
perior agricol şi medical 

veterinar constă întrun con
curs de admitere. La admitere 
se pot prezenta absolvenţii de 
liceu care posedă diplomă de 
Bacalaureat.

Candidaţii sunt admişi în 
or dinea mediilor obţinute la li
ceu şi bacalaureat, pe locuri 
subvenţionate de la buget, pre
cum şi pe locuri cu taxă.

Studenţii străini se pot în
scrie fără un examen prelimi
nar, atât la studiile universitare 
cât şi la cele postuniversitare.

În universitatea noastră stu
diază şi studenţi străini din 
Grecia, Israel, Iran, Suedia, 
Ci pru, Franţa şi Germania, 
care îşi suportă integral chel
tuielile de cazare şi studii, sau 
care sunt bursieri ai statului 
român. De asemenea, univer
sitatea  noastră participă la 
pro gramul Socrates, în cadrul 
căruia, pe baza acordurilor bi
laterale cu universităţile parte
nere, studenţii pot beneficia de 
perioade de studiu şi practică, 
în peste 25 de universităţi 
partenere.

cONTAcT

A D M I T E R E A

DIREcTOR   
prof. dr. Vasile COZMA
tel.: +40 264.596.384, int. 165
fax: +40 264.593.792
e-mail: cozmavasile@yahoo.com

cOORDONATOR   
prof. dr. Roxana VIDICAN
tel.: +40 264.596.384, int. 174
fax: +40 264.593.792
e-mail: roxanavidican@yahoo.com

B i rou l  de  Re la ţ i i  I n te rna ţ iona le B i rou l  pen t ru  p rog rame comun i ta re

sEcRETARIAT   
Daniel CAP
e-mail: danielcap1@yahoo.com
Ruben caP
tel.: +40 264.596.384, int. 210
tel./fax: +40 264.599.346
e-mail: rubencap2@yahoo.com
email: int.rel@usamvcluj.ro

sEcRETARIAT   
dr. simona OROs
ec. Roxana Neamţu
tel.: +40 264.596.384, int. 189
tel./fax: +40 264.599.346
e-mail: erasmus@usamvcluj.ro
e-mail: erasmus_bpc@yahoo.com

D E  c E ?
• Burse de stat oferite de univer-
sitate la peste 40% din studenţi
• Practică în străinătate (anual 
peste 200 de locuri)
• Activitate de cercetare în pes-
te 50 de laboratoare moderne
• Certificat de absolvire a De
partamentului Pedagogic
• Cursuri de perfecţionare 
limbi străine (engleză, franceză, 
germană)
• Carnet de conducere profe
sionist, categoria B şi C
• Credite transferabile ECTS
• Excursii în străinătate ofer-
ite de universitate celor mai buni 
studenţi
• Dobândirea experienţei în 
accesarea fondurilor pentru 
agricultură şi dezvoltare rurală.
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Examenele scrise şi orale, 
seminariile, colocviile şi 
examenele practice con

s   tituie principalele metode de 
evaluare a cunoştinţelor stu
denţilor. 

În vederea compatibilizării 
învăţământului din universita
tea noastră cu cel din ţările 
Uniunii Europene, toate acti
vităţile  didactice sunt bazate 
pe sistemul creditelor trans
ferabile ECTS, care permit re
cunoaşterea diplomelor la nivel 
european. Sistemul de notare 
din USAMV este corespunzător 
sistemului naţional de  notare, 
făcânduse pe o scară valorică 
de la 1 la 10. Echivalenţa cu 
credite ECTS este prezentată 
în tabelul alăturat:

Universitatea noastră dis
pune de patru cămine 
studenţeşti cu o capa

citate de 1200 locuri de cazare 
şi un restaurant care asigură 
masa pentru 1500 studenţi 
(mic dejun, prânz şi cină). 
Studenţii români primesc lo
curi de cazare în ordinea me
diei de studii. Studenţii străini 
bursieri ai statului român au 
cazarea asigurată în căminele 
uni ver sităţii în limita locurilor 
disponibile. 

Căminele universităţii sunt 
situate în apropierea universi
tăţii, în zone  pitoreşti ale 
oraşului. 

Majoritatea căminelor dispun 
de camere în comun, trei sau 
patru studenţi/cameră. Costul 
meselor şi al cazării variază în
tre 100-150 euro/lună.

Orientarea în ClujNapo
ca este facilitată de 
hărţile oraşului ce se 

pot procura de la orice librărie 
la un preţ convenabil. În Cluj-
Napoca transportul public 
este asigurat de tramvaie, 
troleibuze şi autobuze, care, 
alături de serviciile oferite de 
taxiuri (preţuri avantajoase), 
permit accesul uşor în orice 
zonă a oraşului (www.primaria
clujnapoca.ro). 

ClujNapoca dispune de un 
aeroport internaţional (www.
airportcluj.ro - curse interne şi 
internaţionale), precum şi de o 
gară şi o autogară.

Sistemul 
de calificative

ECTS

Sistemul 
de notare 
românesc 

Caracterizare 

A 10 excelent

B 9 foarte bine

C 7-8 bine

D 6 satisfăcător

E 5 suficient

FX 4 insuficient

F 13 insuficient

La sfârşitul perioadei de studiu studentul susţine examenul 
de licenţă sau master şi prezintă o lucrare de licenţă sau 
disertaţie.

E X A M I N A R E A 
s T U D E N Ţ I l O R 

T I M p U l
l I B E R

Asistenţa medicală a stu
denţilor este asi gurată 
de cabinetul medical şi 

stomato logic al Universităţii şi 
de Policilinica Stu denţească. 
Acestea oferă o gamă largă de 
servicii de specialitate prin per
sonalul medical afe rent.  

Studenţii universităţii bene
ficiază de medicamente gra
tuite, oferite pe bază de reţete 
prescrise de medic, în cadrul 
serviciilor de sănătate asigu
rate pentru studenţi.

Toţi studenţii străini bene fi-
ciază de contracte medicale şi 
tratamente gratuite.

Studenţii Universităţii de 
Ştiinţe Agricole şi Me
di cină Veterinară Cluj

Napo ca beneficiază de o gamă 
largă de facilităţi în domeniile 
social, cultural-artistic, sportiv:
• La Clubul Studenţesc „Agro
nomia” au activat dea lun
gul anilor: ansamblul folclo
ric „Bărbuncul”, grupul vocal 
„Haba”, grupul de tea tru, corul 
bărbătesc, formaţia de muzică 
uşoară, formaţia de dans mo
dern, cenaclul „Octavian Goga”, 
publicaţia „Orizonturi” etc;
• Ansamblul folcloric „Tradiţii” 
al USAMV se află în topul 
formaţiilor similare din România;
• Clubul „Agronomia” îi aşteaptă 
în continuare, an de an, pe noii 
studenţi de la USAMV  ClujNa
poca;
• În domeniul sportiv, studenţii 
USAMV Cluj Napoca au parti ci

pat constant la întrecerile „Agro
nomiada”, obţinând me dalii la 
toate disciplinele sportive;
• USAMV  beneficiază de o sală 
de sport, de terenuri de fotbal, 
handbal, volei, tenis de câmp 
etc;
• Bazele sportive ale Centrului 
Universitar ClujNapoca, Parcul 
„Iuliu Haţieganu”, Sala Sportu
rilor, Stadionul Municipal, Ba
zinul Olimpic Politehnica, stau 
şi la dispoziţia studenţilor de la 
USAMV;
• Studenţii USAMV pot ac
tiva, de asemenea, în formaţiile 
cultural artistice ale Casei de 
Cultură a Studenţilor sau în ale 
altor instituţii culturale clujene;
• Prin cercurile practice („Pa-
leta”, „Ikebana” etc) studenţii 
participă la manifestări artistice 
în ClujNapoca sau în alte oraşe 
din ţară.

A s I s T E N Ţ A 
M E D I c A l ă

M A s A  Ş I 
c A Z A R E A

TRANspORTUl 
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Universitatea de Ştiinţe Agricole 
şi Medicină Veterinară ClujNapoca

ClujNapoca, Calea Mănăştur 35, 400372
tel.: 0264-596.384, fax: 0264-593.792
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