Universitatea Transilvania din Braşov – Programe de studii de licenţă
CINEGETICĂ
Domeniul fundamental: Științe Inginereşti
Contact:
Domeniul de licenţă: Silvicultură
admitere-sef@unitbv.ro
Limba de predare: Română
Facultatea: Silvicultură și Exploatări Forestiere
Durata studiilor / numărul de credite: 4 ani / 240
Forma de învăţământ: Învăţământ la distanţă
Coordonator program de studii: Conf. univ. dr. ing. Dan Traian IONESCU, dionescu@unitbv.ro
Competenţe şi abilităţi dobândite:
 Fundamentarea managementului durabil al fondului forestier, al fondului cinegetic,
salmonicol şi al conservării biodiversităţii;
 Planificarea, organizarea şi coordonarea activităţilor specifice creşterii, protecţiei,
siguranţei sanitar-veterinare şi de ameliorare a speciilor de interes cinegetic şi salmonicol;
 Coordonarea administrativă, financiar-contabilă şi de marketing în domeniul creşterii şi
valorificării speciilor de interes cinegetic şi salmonicol; monitorizarea respectării cadrului
legislativ;
 Implementarea metodelor de bonitare a fondului cinegetic şi salmonicol; evaluarea
speciilor de vânat şi gestionarea bazelor de date specifice.
Scurtă descriere a programului de studii:
 Obiectivul general al programului de studii constă în dobândirea calificării de licenţiat în
silvicultură, prin însuşirea unor cunoştinţe teoretice şi practice legate de gospodărirea silvocinegetică a pădurilor şi a produselor ei.
 Cunoaşterea factorilor abiotici şi biotici care condiţionează producţia forestieră (lemnoasă,
nelemnoasă şi cinegetică).
 Cunoaşterea biologiei organismelor vegetale şi animale din ecosistemul forestier, relevante
pentru producţia forestieră.
 Cunoaşterea biologiei şi bolilor vânatului şi salmonidelor.
 Cunoaşterea procedeelor matematice, statistice şi informaţionale de determinare
cantitativă şi calitativă a stării pădurilor, precum şi a metodelor de diagnoză a habitatelor
faunei de interes cinegetic.
 Cunoaşterea procedeelor de inventariere, îngrijire, ocrotire şi recoltare a vânatului şi
salmonidelor.
 Elementul de specificitate al programului oferit în context naţional şi internaţional îl
reprezintă existența unei biodiversități remarcabile în România, respectiv a unei faune de
interes cinegetic și conservativ deosebit de valoroase, ce necesită un management specific în
relație cu omul și activitățile antropice.
Perspective după finalizarea studiilor:
Absolvenții specializării pot activa profesional în cadrul diferitelor entități, precum: ocoale Silvice,
asociații de vânătoare și pescuit, autorități de protecția mediului, autorități de control din
domeniul cinegetic, administrații sau custodii de arii naturale protejate, unități de învățământ sau
de cercetare cu specific silvic și cinegetic.

