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DE CE SĂ STUDIEZI
INGINERIA ECONOMICĂ ÎN AGRICULTURĂ?
AGRICULTURĂ?
 datorită
perspectivelor
profesionale
în
domeniul economic, cel ingineresc agronomic
și al dezvoltării rurale cu o cerere certă pe piața
forței de muncă;
 pentru că veți fi instruiți de un corp academic
de elită, validat național și internațional;
 pentru că veți dispune de burse de studiu
oferite celor mai performanți studenți;
mobilități de studiu și de practică în străinătate
pe bază de burse gratuite finanțate prin
programul ERASMUS; cazare în căminele
proprii ale universității;
 pentru că în perioada imediat următoare sunt
alocați peste 20 miliarde de euro celor care
doresc să dezvolte o afacere în domeniul
dezvoltării rurale;
 pentru că veți dispune de bază de practică
proprie a universității la care se adaugă
contractele de practică cu cei mai importanți
angajatori din Transilvania;
 pentru a beneficia de stagii de studiu și de
practică în străinătate.

FACULTATEA DE HORTICULTURĂ
http://horticultura.usamvcluj.ro
www.usamvcluj.ro

Oferă absolvenților competențe profesionale
multiple în domeniul dezvoltării rurale,
economic și agronomic, și cunoștințe pentru
accesarea fondurilor gratuite alocate pentru
perioada 20142014-2020 de către UE.

INGINERIE ECONOMICĂ
ÎN AGRICULTURĂ
(ZI)
(240 ECTS)

Perspective profesionale:
 Dezvoltare afaceri proprii în agricultură și
în activități nonnon-agricole. Exemplu: 45.000
euro fonduri gratuite prin programul
instalarea tânărului fermier;
 Angajați în societăți comerciale, mai ales cu
profil agroagro-alimentar, în departamente
economice
(management,
marketing,
financiarfinanciar-contabil) și tehnologice;
 Oferire consultanță în domeniul accesării
fondurilor nerambursabile europene;
 Angajați în instituții guvernamentale cu
atribuții în domeniul politicilor agricole,
Grupuri de Acțiune Locală, instituții
publice locale, clustere de afaceri,
cooperative de producție și comercializare
a produselor agricole etc.
 Angajați în domeniul bancar și cel al
asigurărilor;

DETALII SUPLIMENTARE ȘI POVEȘTI DE SUCCES:
http://econ.usamvcluj.ro/oferta-academica/licenta/
inginerie-economica-in-agricultura/

Cluj-Napoca,
3-5 Str. Mănăştur, 400372
Tel. 0264 596384 – secretariat 117
Fax: 0264 593792
admitere.horticultura@usamvcluj.ro
admitere@usamvcluj.ro
https://www.facebook.com/econ.usamvcluj.ro/

AN I

AN II

AN III

AN IV

Microeconomie și Macroeconomie
Algebră liniară, geometrie analitică și
diferențială
Analiză matematică
Geometrie descriptivă
Bazele contabilității
Drept general
Sociologie generală
Mecanizare
Tehnologia producției animale
Agrochimie
Educație fizică
Limbi moderne aplicate

Bazele managementului
Contabilitate financiară
Statistică economică
Informatică aplicată
Dezvoltare rurală
Relații economice internaționale
Tehnologii pomicole și Viticole
Culturi de câmp
Tehnologii legumicole
Sisteme de agricultură
Protecția consumatorului
Practică
Limbi moderne aplicate

Plante floricole și de gazon
Finanțe generale
Gestiunea firmei
Administrarea financiară a afacerii
Management strategic
Managementul resurselor umane
Economie rurală
Drept funciar și legislația mediului
Relații bancare
Comunicare
Ecologie și Protecția mediului
Îmbunătățiri funciare
Practică

Management agricol
Marketing
Contabilitate bugetară
Analiză economică și financiară
Control financiar și audit
Managementul proiectelor
Asigurări
Cercetări operaționale și proiectarea
afacerii
Grafică asistată de calculator
Comunicare managerială
Consultanță
Dreptul afacerilor

“Pentru a fi competitiv pe piața actuală, fie ca fermă,
fie ca angajat în agribusiness, sunt necesare atât cunoștințe de agronomie, cât și de drept, management,
economie, toate completânducompletându-se reciproc pentru a
crește șansele de succes. Disciplinele studiate în cei 4
ani de facultate au confirmat că această specializare a
fost cel mai bun început pe care puteam săsă-l aleg
pentru o carieră în agribusiness și dezvoltarea unei
afaceri proprii.”
proprii.”
Ing. Ionuț GORON, absolvent IEA (2008—
(2008—2012),
Reprezentant vânzări, Monsanto România SRL
Antreprenor fermă mixtă, Județul Sălaj
CLICK SPRE ALTE POVEȘTI DE SUCCES

Perspective profesionale conform Codului Ocupațiilor din România
(http://www.rncis.ro)
Manager marketing – 123307
Manager achiziții – 123506
Manager relații furnizori – 123509
Inginer economist – 244109
Consultant în management – 244107
Consultant tehnic în producția agricolă – 22132
Inspector financiar-bancar – 241107
Inspector asigurări – 241108
Specialist evaluare daune – 241121
Șef departament logistică – 122678

