
GHIDUL STUDENTULUI USAMV CLUJ-NAPOCA



Va dorim o studentie cu multe momente frumoase si împlinirea viselor voastre în 
domeniul de studii pe care l-ati ales! 

BUN-VENIT în comunitatea noastra academica. 
Acest ghid se adreseaza în special studentilor de anul I carora le uram 
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Ai devenit prin admitere, iar apoi prin ordinul rectorului, unul dintre cei aproape 5500 de studenți ai universității 

noastre. În contractul tău de studii, pe care l-ai semnat în urma admiterii, este specificat locul pe care l-ai ocupat în 

urma admiterii: buget sau taxă. Acest contract se poate modifica anual în funcție de rezultatele tale din cele două 

sesiuni ale anului universitar!
 
La începutul anului universitar primești: 

Legitimația de student care se acordă doar studenților de la forma de învățământ cu frecvență și cu vârsta de 

până la 26 de ani. 

Contul personal de Intranet. Acesta se accesează cu CNP-ul, iar parola este formată din ultimele 4 cifre din CNP.  

Carnetul de student 

Studentul Universitatii de Stiinte Agricole si Medicina Veterinara Cluj-Napoca
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Spaţiile pentru activitatea didactică (21.812 mp) constau în: 8 amfiteatre, 23 săli de curs, 18 săli de seminarii, 201 

laboratoare pentru lucrări practice, 35 laboratoare cu tehnică de calcul. Deasemenea, există o Aulă, o bază 

sportivă, un spital veterinar cu clinici, o bibliotecă, o platformă de mecanizare (cu atelier auto şi hală pentru maşini 

agricole), ateliere de întreţinere, pe specialităţi (mecanic, electric, tâmplărie), staţie pilot pentru tehnologia 

prelucrării produselor agricole, 2 livezi (una în campus şi una la SDE), o vie (Apoldia Maior), o grădină 

agrobotanica, o pepinieră viticolă, un parc dendrologic, 4 baze de practică cu scop didactic şi o editura 

(Academic Pres). 

 USAMV Cluj-Napoca are un campus minunat care totalizează 26 ha, dintre care 21 ha sunt localizate în incinta 

centrală a universităţii. Marea majoritate a clădirilor au fost construite în secolul trecut. În campusul universităţii 

sunt 11 clădiri cu spaţii destinate procesului didactic, cu amfiteatre, săli de curs, săli pentru lucrări practice, săli de 

seminarii şi laboratoare. 

 Esti student în cel mai frumos campus universitar! ,
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 Unde faci practica? La Statiunea didactica experimentala 

Dacă ești student la USAMV Cluj-Napoca ai in orar și activități de practică pe care le desfășori la Stațiunea 

Didactică Experimentală. Aici sunt ferme de cercetare şi producţie utilizate, atât cu scop didactic cât şi ca locuri 

de practică pentru studenţi. Ele sunt situate în apropierea orașului, în raza județului Cluj. În Staţiunea Jucu sunt 

1227.22 ha de câmpuri experimentale. Ferma Cojocna realizează cercetări aplicate, pe cele 671.5 ha. În cadrul 

fermei de la Cojocna universitatea deține efective mari de bovine, suine, ovine și păsări; Stațiunea de Cercetări 

Horticole (SCH) se întinde pe o suprafață de 164.25 ha; Ferma "Șapca Verde Floresti" se întinde pe o suprafață de 

18 ha. Ferma Hoia ce se întinde pe o suprafață de 92.23 ha. Dacă îți plac strugurii, dealuri molcome încărcate cu 

viță de vie, o să ai o mare și frumoasă surpriză când o să ajungi in practică la Stațiunea Viticolă Apoldia Maior în 

județul Sibiu. Noua plantație viticolă a universității noastre se întinde pe 60 de ha într-o zonă colinară înconjurată 

de păduri și comune săsești. În plantație se cultivă struguri albi și roșii pentru vinuri puternice și aromate. 

Gradina Agro Botanica a fost extinsă şi transformată în parc agrobotanic, acoperind practic tot campusul 

universităţii şi încorporând şi parcul central, livada, via şi pădurea, toate fiind reorganizate după un nou concept şi 

puse la dispoziţia întregii comunităţi. De asemenea, USAMV Cluj-Napoca dispune de un acvariu, cu o bogată 

colecţie tematică de peşti, oferită ca material didactic şi profesorilor din sistemul preuniversitar. 
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 Frecventa la Activitatile Didactice 

Pe durata anului I de studii în cadrul unui program de licenţă se păstrează modul de finanţare a studiilor pentru 

fiecare student (buget sau taxă), conform rezultatelor concursului de admitere. La începutul fiecărui an 

universitar, decanatele facultăţilor refac ierarhizarea studenţilor din cadrul fiecărui an de studiu pe baza mediei 

ponderate obţinute în anul anterior. Locurile finanţate de la bugetul de stat vor fi, astfel, alocate anual studenţilor 

cu cele mai bune rezultate în pregătirea profesională. 

Se acceptă absentarea nemotivată la maximum 20% din activităţile practice cu condiţia recuperării integrale a 

lor, cu taxă, înainte de forma de verificare prevăzută la disciplina de studiu respectivă. 

Studentul trebuie să participe, on-line sau on-site, la activităţile didactice prevăzute în planurile de învăţământ şi 

în fişele disciplinelor, după caz. 

Condiţia prezentării la formele de verificare prevăzute în fişa disciplinei este ca studentul să cumuleze un 

minimum de 50% prezenţe din numărul total de cursuri şi un minimum de 80% prezenţe din numărul total de 

lucrări practice/seminarii. 
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 Creditele si promovarea anului universitar  

După promovarea anului de studii, disciplinele de studiu nepromovate după patru examinări vor fi refăcute 

integral (reînscriere obligatorie), în regim cu taxă în cadrul sesiunilor sau examinărilor suplimentare ulterioare. 

Studenţii care nu acumulează într-un an universitar un total de 36 de credite, respectiv depăşesc 24 credite 

restante, sunt exmatriculaţi şi, la cerere, pot fi înscriși în regim cu taxă, într-un anumit an, în funcţie de numărul de 

credite. 

În fiecare semestru ai de obținut 30 de credite obligatorii. Creditele reprezintă valori numerice care măsoară 

munca studentului, un credit reprezentând 25 de ore de muncă intelectuală.Creditele acumulate la nivel de 

semestru, an, ciclu, total studii, reprezintă suma creditelor alocate pentru disciplinele sau activităţile din perioada 

menţionată. 

Ele sunt aferente disciplinelor obligatorii şi opţionale. Disciplinele facultative, inclusiv cele din pachetul de 

pregătire pedagogică, sunt creditate distinct. Numărul de credite ECTS pentru un program de studii de licenţă 

este de minim 180 la programul de studiu Biologie, 240 la domeniul Știinţelor Inginereşti şi 360 la domeniul 

Medicină Veterinară. Promovarea anului universitar este condiţionată de obţinerea a minimum 36 de credite. În 

cele 36 de credite se includ creditele aferente disciplinelor înscrise în contractul de studii pentru cele două 

semestre ale anului universitar respectiv. 
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 Structura anului universitar 

La ciclul de studii de licenţă activităţile didactice cuprind, de regulă, 24-32 ore pe săptămână (în funcţie de 

programul de studiu), pe durata a cinci zile lucrătoare. Pentru susţinerea examenelor sunt prevăzute 2 sesiuni 

ordinare de examene: 

c) sesiunea de restanţe (de toamnă) de 2 saptamani. 

b) sesiunea de vară de 3-4 saptamani 

a) sesiunea de iarnă de 3-4 saptamani; 

Anul universitar este structurat pe 2 semestre, a câte 14 săptămâni fiecare. 

Pe lângă cele două semestre de activităţi didactice, fiecare an de studii mai are prevăzute 2-4 săptămâni de 

practică, care se pot desfășura pe tot parcursul anului universitar. 



 Structura anului universitar 2020/2021   
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05.10.2020 – 20.12.2020                    activitate didactică*                                     11 săptămâni 
21.12. 2020 – 3.01.2020                      vacanță de iarnă                                             2 săptămâni 

4.01.2021 – 23.01. 2021                      activitate didactică*                                     3 săptămâni 

25.01. 2021 – 21.02. 2021                   sesiune de examene*                                 4 săptămâni 

22.02. 2021 – 28.02. 2021                   vacanţă                                                              1 săptămână 

01.03. 2021 – 30.04. 2021                    activitate didactică*                                     9 săptămâni 

03.05. 2021– 09.05. 2021                     vacanţă de Paşti                                            1 săptămână 
10.05. 2021 – 13.06. 2021                     activitate didactică*                                    5 săptămâni 

14.06. 2021 – 11.07. 2021                     sesiune de examene*                                 4 săptămâni 

12.07. 2021 – 19.09. 2021                     activitate practică**                                     3 săptămâni 
02.08. 2021– 05.09. 2021                     vacanţă de vară                                              5 săptămâni 

06.09.2021 – 19.09.2021                      sesiune de examene*                                 2 săptămâni 

20.09.2021– 01.10.2021                        vacanță                                                              2 săptămâni 

Semestrul I

Semestrul II
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 Cum citesti ORARUL 

Cursul universitar se susține de către profesor pentru toate grupele de 

studenți, adică pentru tot anul I. Lucrările practice și seminariile se susțin 

separat pe grupe de studii de către cadre didactice. În condițiile COVID 

din acest an, activitățile didactice se desfășoară on-line (e nevoie de 

tabletă sau calculator, conexiune internet) și on-site (adică prezență 

fizică în campusul universitar). On-line se predau cursurile și seminariile, 

iar on-site se predau Lucrările practice. Când citești orarul vei urmări în 

fiecare zi a săptămânii ce discipline sunt raportate la grupa de studiu din 

care faci parte și intervalul orar al disciplinei respective. Îți sugerăm să ții 

legătura cu decanii de an și cu șefii de grupă ca să fii în permanență 

informat corect. 

Trebuie să știi că în cadrul programului de studii, studenții sunt împărțiți 

pe grupe. Activitățile didactice pe care le parcurgi într-un semestru sunt 

cursurile, lucrările practice și seminariile. 

,
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 Fii si tu student bursier !  

Resursele tale financiare pot veni din Bursele de studii. Ele se acordă începând cu semestrul al doilea din primul 

an sau din al doilea an de facultate având ca și criteriu - situația la învățătură (note mari in sesiune!!). 

Fii motivat să înveți permanent ca să obții note bune și să primești BURSĂ! 

Un criteriu de obținere a unei burse pentru stimularea performanței academice acordată de către USAMV CN, 

indiferent de categorie, este ca studentul să fie integralist în sesiunea de examene precedentă 

semestrului/anului pentru care solicită bursă (minimum 30 de credite). 

Bursele de performanta se acordă pe o perioadă de 12 luni începând cu anul II de studii. Trebuie sa ai media 

ponderată de minim 9,50, obținută în anul de studii precedent (media fiind criteriul de performanță primordial); 

participarea cu lucrare la simpozionul studentesc organizat de USAMV CN, participarea la activități de 

voluntariat organizate de USAMV CN. 

Primesc burse doar studenții care nu sunt la taxă (adică sunt la buget). USAMV CN acordă, în condițiile legii: burse 

pentru stimularea performanței academice (performanță, merit I şi merit II) şi burse sociale (semestriale sau 

ocazionale), respectiv burse din surse extrabugetare: burse speciale şi burse de ajutor material. 

,
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Bursele de merit I si merit II se acordă studenţilor 

integralişti sau cu număr maxim de credite în 

s e s i u n e a  d e  e x a m e n e  p r e c e d e n t ă 

semestrului/anului pentru care solicită bursă, pe 

baza rezultatelor profesionale. Trebuie să fi obținut o 

medie ponderată mai mare sau egală cu 9,50 în 

s e s i u n e a  d e  e x a m e n e  p r e c e d e n t ă 

semestrului/anului pentru care solicită bursă şi nu se 

încadrează la bursa de performanţă. Studenţii din 

anul I licenţă nu beneficiază de bursă de merit în 

primul semestru, deoarece nu există criterii unitare 

pe facultăți pentru departajare. 

Burse de ajutor material din fonduri 

extrabugetare, pot fi acordate de către 

USAMV CN studenţilor cu taxă, forma de 

studiu cu frecvenţă, sunt destinate pentru 

susţinerea pe durata studiilor a unor 

studenţi cu situaţie materială precară. Se 

acordă pe durata unui semestru, numărul şi 

cuantumul acestora se stabileşte de 

Consiliul de Administraţie al USAMV CN la 

începutul fiecărui an universitar. 

Fii atent la note sa poti deveni si tu Student Bursier USAMV Cluj-Napoca !! 

,

)
, ,



Bursele sociale semestriale se acordă, la cerere, pe durata studiilor, până la împlinirea vârstei de 35 de ani, în 
limita a 30% din fondul total de burse alocat facultăţii, studenţilor de la forma de finanțare buget, care 
dovedesc cu documente că se încadrează în următoarele categorii: 

c) studenţii a căror familie a realizat în cele 3 luni înainte de începerea semestrului/anului universitar un 
venit lunar net mediu/membru de familie mai mic decât salariul de bază minim net pe economie, calculat 
ca medie a veniturilor nete a trei luni Iulie, August, Septembrie pentru semestrul I, respectiv Decembrie, 
Ianuarie, Februarie pentru semestrul II. 

Bursa sociala poate avea caracter permanent (semestrială -pe întreaga durată a unui semestru 
universitar) sau ocazional (ocazională – o dată pe semestru, respectiv de două ori pe an). 

a.2. orfani de un părinte a căror familie nu a realizat în cele 3 luni înainte de începerea semestrului/anului 
universitar un venit lunar net per membru de familie mai mare decât salariul de bază minim net pe 
economie; 

a) studenți orfani sau studenți proveniţi din case de copii sau plasament familial, în următoarea ordine de 
priorităţi: 

b) studenţi care se află în evidențele dispensarului studențesc şi atestă cu certificate medicale vizate de 
aceasta că suferă de una dintre afecțiunile prevăzute de Ordinul Ministrului Educației Naționale nr. 
3392/2017 şi anume TBC, diabet, boli maligne, sindroame de malabsorbţie grave, insuficienţă renală 
cronică, astm bronşic, epilepsie, cardiopatii congenitale, hepatită cronică, glaucom, miopie gravă, boli 
imunologice, boli rare, tulburări din spectrul autist, boli hematologice (hemofilie, talasemie etc.), surditate, 
fibroză chistică, infectare cu virusul HIV sau bolnavi de SIDA, handicap locomotor, spondilită anchilozantă 
sau reumatism articular. 

a.1. orfani de ambii părinţi și studenţi proveniţi din case de copii sau plasament familial care nu au realizat în 
cele 3 luni înainte de începerea semestrului/anului universitar un venit lunar net mai mare decât salariul de 
bază minim net pe economie; 

11
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PROGRAMUL ERASMUS+ 

Pentru mobilitățile de studiu și/sau practică studenții primesc de la UE sprijin financiar sub forma unui grant. 

Pentru studenții din ultimul an care se înscriu (licență, master și doctorat) în Programul Erasmus+ exista 

posibilitatea de a beneficia de un stagiu de practică valabil 12 luni după absolvire (recent graduate traineeship). 
Pentru a putea beneficia de oportunitățile oferite de Programul Erasmus+, Biroul Erasmus+ organizează pentru 

tine sesiuni de informare/prezentare a ofertelor de studiu în țările/universitățile partenere, precum și sesiuni de 

aplicații. Aplicațiile pentru granturi (studiu sau plasament) se depun anual în lunile februarie-martie pentru 

mobilități începând cu primul semestru al anului academic următor. 
Se recunosc și  se echivalează, pe baza creditelor,  toate disciplinele/activități le parcurse la 

universitățile/organizațiile gazdă; cele care nu se regăsesc în planurile de învățămant ale universității de origine 

vor fi trecute în suplimentul de diplomă al studentului.

Programul Erasmus+ oferă tuturor studentilor (licență, master și doctorat) indiferent de forma de învățământ (la 

frecvență sau la distanță, buget sau taxă) oportunitatea de a studia (mobilitate de studiu) pentru cel puțin un 

semestru la una dintre universitățile partenere din Uniunea Europeană (https://erasmus.usamvcluj.ro/eu-

agreements.html) sau de a efectua un stagiu de practica în UE (stagiu posibil la organizații publice sau private 

din EU ) de minim 2 luni. 
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 https://www.facebook.com/erasmus.usamv 

https://erasmus.usamvcluj.ro/revised-documents/ghid-studenti-romanian.pdf  

Pe lângă oportunitățile de studiu și practică în țările UE, USAMV CN implementează în cadrul Programului 

Erasmus+ și proiecte cu țările Partenere (NON EU). Studenții pot aplica pentru mobilitatăți de studiu sau practică 

în universitățile partenere ( ) https://erasmus.usamvcluj.ro/icm.html

Pentru info despre Program Erasmus+ accesați: sau contactați https://erasmus.usamvcluj.ro/index.html 

Biroul Erasmus+ din cadrul universității: e-mail: erasmus@usamvcluj.ro

Birou Erasmus+ 

Clădirea Rectoratului, camera 14 

Calea Mănăştur 3-5, 400372, Cluj-Napoca 

Telefon: +40-264.596.384, int. 189 

Telefon: +40-757 027 884 
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13.00-19.00 Miercuri, 8.00-15.00 Joi, 12.00-17.00 Vineri 

E-mail: educatie.fizica@usamvcluj.ro 

             E-mail: viorel.tobosi@usamvcluj.ro 

Cabinet medicină dentară în campusul universitar:8.00-14.00 (Luni Marți) ; 

E-mail: medicina.generala@usamvcluj.ro

E-mail: financiar@usamvcluj.ro

Sesiune: 8.00 - 20.00 (Luni Sâmbătă) 
 Activități didactice: 8.00 - 20.00 (Luni-Joi), 8.00 - 15.30 Vineri, 

E-mail: medicina.dentara@usamvcluj.ro

Teren de fotbal:17:00 - 22:00 (Luni Vineri), 10:00 - 22:00 (Sâmbata Duminica) 
Teren de tenis:16:00-22:00 (Luni Vineri), 10:00 - 22:00 (Sâmbata Duminica) 

Biblioteca:  E-mail:  biblioteca@usamvcluj.ro

Casierie : 8.30 - 9.30, 12.30 - 14.30 (Luni-Vineri) 

 Cabinet medicină generală în campusul universitar: 8.00-13.00 (Luni-Vineri) 

Consiliere psihologică E-mail:  elena.olaru@usamvcluj.ro
Orientare in carieră E-mail: laura.budiu@usamvcluj.ro 

Vacanţe: 8.00 - 15.30 (Luni-Vineri) 

             Restaurant Agronomia:12.00-15.00 (Luni-Vineri) 
Cafetărie: 8.00-16.00 (Luni-Vineri) 

Centrul de Consiliere și orientare în carieră: 9.00-15.00 (Luni-Vineri) 

Programul serviciilor si facilitatilor oferite studentilor USAMV CN ,

)

, ,



E-mail:  camin15@usamvcluj.ro

E-mail: secretariat.agricultura@usamvcluj.ro

Încasare taxe cămin :10.00-14.00 ultimele 5 zile din luna în zilele 1/2/4/5 

 E-mail:  secretariat.zootehnie@usamvcluj.ro 

E-mail: camina1@usamvcluj.ro

E-mail: camin12@usamvcluj.ro 

E-mail:  decanatmv@usamvcluj.ro

Secretariat DIDFR: 7.30-15.30 (Luni-Vineri) 

 Secretariat DPPD: 7.30-15.30 (Luni-Vineri) 

Serviciul Social :10.00-14.00 (Luni-Vineri) 

E-mail: camina2@usamvcluj.ro

Ansmblul folcloric Tradiții  - E-mail: nelutumotoc@yahoo.com  

Secretariat Facultatea de Medicină Veterinară:10.00-13 (Luni Vineri) 10-18 (Miercuri) 

Administrație cămine :11.00-15.00 ((Luni-Vineri) 

E-mail:    paula.humeniuc@usamvcluj.ro

Secretariat Facultatea de Ştiinţa şi Tehnologia Alimentelor :10.00-12.00 (Luni-Vineri) 10.00-18.00 (Miercuri) 

E-mail:  camin8@usamvcluj.ro

 Secretariat Facultatea de Horticultură:11.00-13.00 (Luni-Vineri) 10.00-18.00 (Miercuri) 

E-mail:  decanat.sta@usamvcluj.ro

 E-mail: secretariat.horticultura@usamvcluj.ro

E-mail:  camelia.alamorean@usamvcluj.ro

Secretariat Facultatea de Agricultură:11.00-13.00 (Luni-Vineri) 10.00-18.00 (Mi-Vi) 

Secretariat Facultatea de Zootehnie şi Biotech.:10.00-13.00 (Luni-Vineri) 10.00-18.00 (Mi) 

E-mail:  secretariatidfr@usamvcluj.ro
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La intrarea în cămin completezi și semnezi un Contract de închiriere între tine și Universitate care este titularul de 
drept a căminelor. Obiectul contractului de închiriere îl constituie darea/primirea în folosință pentru un an 
universitar a unui loc cu destinația de locuință în cămin, a instalațiilor și spațiilor aferente precum și a inventarului 
prevăzut în procesele verbale de predare-primire. Tariful de cazare se stabilește de Consiliul de administrație, 
anual și se achită lunar, cu anticipație în ultimele 5 zile lucrătoare ale lunii.  

Pentru cazarea studenților universitatea dispune de cinci cămine studențești, cu o capacitate totală de cazare 
de 1.380 locuri, ceea ce permite satisfacerea a aproximativ 80% din totalul cererilor de cazare. 

În căminele studențești USAMV CN pot să fie cazați: Studenții români bugetați (licență, master, doctorat), 
integraliști în anul universitar anterior, care au domiciliul stabil în afara centrului universitar, la peste 20 km. 

Căminele studențești sunt unități aflate în proprietatea și administrarea Universității de Științe Agricole și 
Medicină Veterinară Cluj-Napoca (USAMV CN). Repartizarea locurilor de cazare în căminele USAMV CN se face 
anual, de către Comisia de Cazare pe Universitate. 

Cazarea în caminele studentesti  

Comisia de cazare pe facultate va avea ca și criteriu principal al repartizării locurilor de cazare performanță în 
activitatea academică studențească; iar criteriile specifice de performanță vor fi stabilite de fiecare facultate în 
parte. 
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Conducerea căminului este asigurată de Administrația căminului, care are următoarea componenta: Prodecan 
social și studențesc, Administrator Cămin și Consiliu Studențesc de Cămin. Administratorul căminului este 
casierul și gestionarul întregului inventar al căminului. 
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c) să prezinte legitimațiile de cămin prevăzute cu fotografie la intrarea în cămin, la cererea personalului de pază și 
a organelor de control; 

Facilități acordate studenților cazați în căminele studențești: 
Acces gratuit la rețeaua de Internet și TV cablu în căminele studențești . 

b) să preia, cu proces verbal, camera, bunurile de folosință comună din cameră, precum și bunurile de folosință 
individuală; 

e) să achite lunar tarifele de cazare, la termenele fixate; 

a) să încheie contract de închiriere la începutul anului universitar cu Administrația căminului; 

d să păstreze și să folosească în mod civilizat și adecvat camera, bunurile materiale, instalațiile sanitare și 
electrice din cameră și de pe spațiile comune; 

Studenții, precum și alte persoane care locuiesc în cămine au următoarele obligații: 

Locuri de parcare gratuite, în funcție de capacitatea amenajată a suprafețelor cu această destinație . 

Acces gratuit la mașini de spălat și uscat rufe, în toate căminele studențești. 
Aparatură pentru gătit (aragaz,cuptoare, cuptoare cu microunde, plite), pe fiecare palier în căminele studențești. 
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Cantina Restaurant Agronomia 

În această perioadă poți să-ți cumperi mâncare caldă la caserolă de la Cantina Restaurant Agronomia Adresa: 

Calea Moților 74-76. Terasa Restaurantului Agronomia este deschisă pe tot parcursul sezonului cald. Găsești 

meniuri și prețuri pentru studenți. Odată cu începerea cursurilor, universitatea oferă, prin propria Cantină 

Restaurant, posibilitatea de a beneficia de meniurile zilei, servite conform normelor în vigoare la Rulota 

amplasată în parcarea din fața Aulei. Veți putea cumpăra supe/ciorbe, feluri principale, minuturi sau salate, toate 

ambalate corespunzător. Rulota va funcționa între orele 11.30 - 14.30. De asemenea, funcționează din nou și 

Cafeteria, între orele 8.00 - 16.00.Vă așteptăm cu drag! Studenții aflați în practică la Stațiunea Didactică a 

Universității beneficiază gratuit de cazare și masă. 

Servicii Sociale 

Cabinetele de medicină generală și medicină dentară asigură servicii medicale gratuite studenților și 

doctoranzilor. Găsești chiar în campusul universității (lângă parcarea mare) Cabinet medical și cabinet 

stomatologic. Ai nevoie doar de carte de identitate și carnet de student pentru consultații. 



Baza sportiva USAMV CN  

https://www.usamvcluj.ro/facilitati/baza-sportiva/ 

Pentru desfășurarea activităților sportive, studenții beneficiază de o Bază sportivă care cuprinde: sală de sport, 

sală de fitness cu aparate, vestiare, dușuri. Dacă vrei să faci mișcare, sport în aer liber împreună cu noii tăi colegi, 

să știi că in campusul universității ai toate condițiile. Avem o bază sportivă într-un cadru natural de vis (lângă baza 

sportivă este Grădina botanică a universității și livada). Ce poți face? Fotbal și tenis pe terenuri amenajate. Cum să 

faci sport în afara orelor din orar ? Poți să-ți faci abonament lunar sau se pot închiria ocazional terenurile. 

Ansamblul folcloric USAMV "Traditii" 
Curs de dansuri folclorice românesti  

Descoperiți tradiția folclorului românesc împreună cu instructorul de dans Ion Motoc. Alegeți o altă modalitate de 

a socializa si de a vă cunoaște colegii.  Contact: tel 0745 52 52 71
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Biblioteca 

Utilizatorii Bibliotecii sunteți în primul rând voi, studenții, apoi cadre didactice și cercetători. Accesul se face pe 

baza unei legitimații individuale și netransmisibilă eliberată de bibliotecă. 

Bibliotecă te așteaptă să-i descoperi cele aproximativ 176.000 publicații, 150.000 cărți, 44.000 periodice, 120 

titluri abonamente. Pentru tine este și o colectie de enciclopedii si cărti on-line cu acces perpetuu care se pot 

consulta pe pagina web a bibliotecii de pe site-ul USAMVCN:

În bibliotecă te bucuri de confort și liniște în orice moment al zilei ca să poți studia fără să fii deranjat În timpul 

sesiunii Biblioteca are program prelungit până seara. 

Biblioteca universității are o suprafața utilă de 4070 m2, cu o structură desfășurată pe 5 niveluri. Dispune de un 

amfiteatru (Amfiteatrul roșu) cu 180 locuri, săli de lectură pe fiecare nivel, depozite de carte, spații pentru legătorie 

și tratare a cărților, birouri, o sală de consiliu cu 20 locuri, spații de lectură cu acces liber la raft pentru 130 

persoane, grupuri sanitare. 

 http://biblioteca.usamvcluj.ro:8080/liberty/libraryHome.do 
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Centrul de consiliere si orientare în cariera  

Centrul de Consiliere îl găsești în campusul USAMV chiar în parcarea mare a universității. Programul este zilnic în 

intervalul orar 8 - 15.00. Misiunea CCOC constă în oferirea de servicii de consiliere psihologică și educațională și 

servicii de consiliere în carieră și sprijinire a integrării pe piața muncii. 

Dacă ești student în anul 1, Centrul pentru consiliere psihologică al Universității de Științe Agricole și Medicină 

Veterinară din Cluj-Napoca te așteaptă în special pe tine ca să-ți ofere sprijin în adaptarea la viața universitară, 

autocunoaștere și dezvoltare personală (probleme legate de învățare, probleme emoționale, comportamentale, 

de relaționare etc.) dar și soluții pentru managementul eficient al timpului, strategii de învățare, managementul 

stresului și al emoțiilor. 
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Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic (DPPD) are ca scop pregătirea iniţială şi formarea 

continuă a cadrelor didactice prin învăţământ universitar şi postuniversitar. 

Nivelul II (de aprofundare): acordă absolvenţilor de studii universitare dreptul să ocupe posturi didactice în 

învăţământul liceal, postliceal şi universitar, cu satisfacerea a două condiţii:acumularea unui minimum de 60 de 

credite transferabile din programul de studii psihopedagogice şi absolvirea unui program de master în domeniul 

diplomei de licenţă. 

Cursurile DPPD le începi cu anul I și le continui până în anul III. Absolvenţii studiilor universitare pot ocupa posturi 

în învăţământ cu condiţia parcurgerii şi promovării programului de studii psihopedagogice. Certificarea pentru 

profesia didactică se poate obţine pe două niveluri, în conformitate cu Ordinul Ministrului Educaţiei nr. 5745 din 

13.09.2012: 

Nivelul I (iniţial): acordă absolvenţilor de studii universitare dreptul să ocupe posturi didactice în învăţământul 

preşcolar, primar şi gimnazial, cu condiţia acumulării unui minimum de 30 de credite transferabile din programul 

de studii psihopedagogice; 
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Scoala de Soferi la USAMV Cluj-Napoca  

La USAMV Cluj Napoca toți studenții când ajung în anul III, au prevăzut în planul de învățământ disciplina de 

Conducere auto. In cadrul disciplinei poți urma și cursuri pentru conducere auto categoria B, C și E. Pentru 

obținerea permisului categoria B, școala îți pune la dispoziție 2 autoturisme și instructori calificați. Pentru 

categoria C faci instructaj pe un camion cu remorcă. Costurile pentru obținerea carnetului de conducere 

acoperă doar consumul de combustibil, fiind sub costurile practicate pe piață. In plus urmezi aceste cursuri in 

timpul orelor de lucrări practice, respectiv instructaj auto. Cursurile le urmezi atât teoretic cât și practic sub 

îndrumarea cadrelor didactice de specialitate de la Departamentul de Științe tehnice și Științele solului. Profită de 

aceste oportunități oferite de universitate pentru pregătirea ta practică. 
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Organizatii si Asociatii Studentesti din USAMV CN  

Ești student USAMV dacă aparții unei asociații/organizații studențești. Grăbește-te să te înscrii și tu în marea 

familie a organizațiilor studenților. Fiecare facultate are propria asociație studențească. Și nu doar atât. La nivel de 

universitate este o asociație a studenților antreprenori care te așteaptă cu idei ce pot fi puse în practică și care să -

ți aducă venituri în plus. 

Asociația Studenților Facultății de Agricultură (ASFA) este o organizație non-guvernamentală care are ca 

scop promovarea activităților studențești, reprezentarea studenților și sprijinul Facultății de Agricultură. 

Liga Studenților în Științe ale Vieții (LSSV) apără drepturile studentilor din USAMV Cluj-Napoca. Fiind 

structură reprezentativă a studenților Facultății de Horticultură, LSSV este prezentă în structura Consiliului 

Facultății. Mai mult decât atât suntem membri ai Uniunii Studenților din România (USR), o organizație umbrelă 

națională. 
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Organizația studenților Biotehnologi , Piscicultori și Zootehnie ( OSBPZ ) 

Asociația Studenților Veterinari ASMV Cluj - Napoca , înființată în urmă cu șaisprezece ani , reprezintă o asociație 

centrată pe studenți cunoscută pentru transparență, profesionalism, creativitate și orientare către acțiune. 

Asociația Studenților de Știință și Tehnologie Alimentară (FSTA) 

OSBPZ este organizația studențească în USAMV Cluj-Napoca, care reprezintă studenții de la Facultatea de 

Zootehnie și Biotehnologii  

Asociația Studenților Veterinari ASMV Cluj- Napoca 

Asociația FSTA a fost înființată în 2014, la inițiativa studenților de la Facultatea de Știință și Tehnologie 

Alimentară. Scopul este de a ajuta Asociației de a deveni studenți de succes și de a spori viitorul lor ca știința 

alimentelor profesionale și, de asemenea, la educație ca ei să fie cetățeni proactivi. 



 Familia ta academicaă 
Nu ești singur! Aparții de acum unei comunități academice unde sunt înmatriculați aproape 5500 de studenți la 

28 de Programe de studii de la 5 Facultăți. Suntem impreună intr-un campus universitar de poveste timp de 4 ani 

pentru a deveni ingineri sau timp de 6 ani pentru titlul de doctor medic veterinar. La Facultatea de Agricultură 

sunt aproximativ 550 de studenti la programele de studii Agricultură, Exploatarea maşinilor şi instalaţiilor pentru 

agricultură şi industria alimentară, Montanologie, Biologie, Ingineria mediului. Facultatea de Horticultură are in 

jur de 1100 de studenți la licență in programele de studii Horticultură, Peisagistică, Măsurători terestre şi cadastru, 

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

Inginerie şi management în industria turismului, Silvicultură. Sunt aproape 500 de studenți la Facultatea de 

Zootehnie și Biotehnologii la programele de studii, Zootehnie, Piscicultura, Biotehnologii agricole, Biotehnologii 

in industria alimentară, Biotehnologii medical veterinare. La Facultatea de medicină veterinară se studiază in 

limba română pentru cetățenii români și in limba engleză și franceză pentru cetățenii străini care vin din Europa, 

Asia, America. Sunt in jur de 1500 de studenți care timp de 6 ani invață ca să devină doctor medic veterinar. Cea 

mai tânără facultate a universității este Facultatea de Știința și tehnologia alimentelor. Aici studiază la 

învățământul de licență peste 500 de studenți la cele trei programe de studii Controlul şi expertiza produselor 

alimentare, Ingineria produselor alimentare, Tehnologia prelucrării produselor agricole.  
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