Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară
Cluj-Napoca

DE CE SĂ STUDIEZI INGINERIA ȘI MANAGEMENTUL
ÎN ALIMENTAȚIA PUBLICĂ ȘI AGROTURISM ?
Pentru că :
 în perioada imediat următoare sunt alocate
finanțări gratuite celor care doresc să dezvolte
o afacere în aceste domenii; Sunt alocate
fonduri gratuite de până 75.000 euro tinerilor
antreprenori care doresc să investească în
domeniul
alimentației
publice
și
a
agroturismului (SubMăsura 6.2 – Sprijin pentru
înființarea de activități neagricole în zone
rurale; SubMăsura 6.4 – Investiții în crearea și
dezvoltarea de activități neagricole; etc)
 veți fi instruiți de către un corp academic de
elită validat național și internațional;
 veți dispune de burse de studiu oferite celor
mai performanți studenți; mobilități de studiu
și de practică în străinătate; posibilitatea
cazării în căminele universității;
 datorită contractelor de practică dezvoltate cu
cei mai importanți angajatori din municipiul
ClujCluj-Napoca și din județ (Lara; Lunch Box; etc).
Pe baza lor mulți dintre studenții noștri își
găsesc un loc de muncă încă din perioada
studenției;

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

Alimentația publică și agroturismul sunt
domeniile de activitate care în ultimii 20 de
ani au cunoscut unul dintre cele mai
importante trenduri de creștere în ceea ce
privește numărul de noi afaceri, acest lucru
fiind posibil datorită cererii crescute de pe
piață.
Acest program de studii conferă
viitorilor specialiști perspective profesionale
multiple atât în domeniul economic, cât și cel
ingineresc, asigurând cunoștințe teoretice și
abilități practice pentru:

INGINERIE ȘI
MANAGEMENT ÎN ALIMENTAȚIA
PUBLICĂ ȘI AGROTURISM

 organizarea și administrarea afacerilor în
alimentație publică și agroturism;
 oferirea de servicii de consultanță pentru
accesarea
fondurilor
europene
nerambursabile;
 planificarea fluxurilor, proceselor și
sistemelor tehnice, economice, financiare
și sociosocio-culturale în unitățile de
alimentație publică și agroturism;
 conceperea unor noi produse și servicii în
domeniile
alimentație
publică
și
agroturism;
 activarea în agenții de turism sau
prestarea unor servicii de ghid turistic;
turistic;
 activarea în cadrul Grupurilor de Acțiune
Locală.

DETALII SUPLIMENTARE ȘI POVEȘTI DE SUCCES:
http://econ.usamvcluj.ro/oferta-academica/
licenta/inginerie-si-management-in-alimentatiapublica-si-agroturism/

(ZI)
(240 ECTS)

Cluj-Napoca,
3-5 Str. Mănăştur, 400372
Tel. 0264 596384 – secretariat 117
Fax: 0264 593792
admitere.horticultura@usamvcluj.ro
admitere@usamvcluj.ro
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AN I

AN II

AN III

AN IV

Microeconomie și Macroeconomie
Algebră liniară, geometrie analitică și
diferențială
Analiză matematică
Bazele turismului
Bazele contabilității
Geografie fizică și economică
Sociologie generală
Drept general
Utilaje și instalații in industria turismului
Produse alimentare animale
Educație fizică
Limbi moderne aplicate

Bazele managementului
Structuri de primire turistică
Economia turismului
Bazele marketingului
Statistică economică
Contabilitate financiară
Informatică aplicată
Produse alimentare agricole
Plante ornamentale și peisagistică
Protecția consumatorului
Metode de cercetare în turism
Limbi moderne aplicate
Practică

Finanțe generale
Gestiunea firmei
Administrarea financiară a afacerii
Turism internațional
Tehnică culinară și de patiserie
Legislație în turism
Sociologie rurală
Igienă și nutriție
Microbiologie
Management strategic
Managementul resurselor umane
Economie rurală
Practică

Management în agroturism
Marketing în turism
Analiză economică și financiară
Managementul proiectelor
Cercetări operaționale și proiectarea
afacerii
Asigurări
Control financiar și audit
Dreptul afacerilor
Grafică asistată de calculator
Etnografie și folclor
Gastronomie și tehnica servirii
Merceologie

“… Facultatea, și mai apoi masterul, mm-au
format în domeniul managementului și a alimentației publice, iar businessbusiness-ul meu reprezintă rezultatul a ceea ce USAMV ClujClujNapoca prin specializarea Inginerie și Management în Alimentația Publică și Agroturism a dorit săsă-mi insufle..
insufle..””
Ing. Mihai VINCZE,
VINCZE,
absolvent IMAPA (2005—
(2005—2009),
Manager, SC Rapid Catering SRL
CLICK SPRE ALTE POVEȘTI DE SUCCES

Perspective profesionale conform Codului Ocupațiilor din România
Conducator de întreprindere în turism - 143907
Inginer în industria alimentară - 214514
Director de departament organizare evenimente - 131514
Director de departament alimentație – 131515
Director de departament catering – 131516
Analist în turism – 244204
Specialist în domeniul calității – 242301
Director societate comerciala – 121004
Antreprenor în economia sociala – 121032
Șef departament logistica – 122678
Șef serviciu marketing – 123301

