GESTIONAREA DURABILĂ A RESURSELOR FORESTIERE

Facultatea de Silvicultură şi
Exploatări Forestiere

De ce să studiezi la Facultatea de Silvicultură
şi Exploatări Forestiere?
> beneficiezi de cursuri și seminarii ținute de un corp

Oferta de studii şi capacitatea de şcolarizare
> Programe de studii de licenţă la zi:
>Silvicultură (110 locuri);

profesoral de elită, alcătuit din cadre didactice şi cercetători a căror
activitate este recunoscută la nivel naţional şi internaţional;
> ai acces la o infrastructură didactică și de cercetare științifică
modernă: laboratoare dotate cu aparatură și echipamente de ultimă
generație; baze didactice experimentale în jurul Brașovului; colecţii
valoroase de plante şi animale, cu unicate și exemplare foarte rare;
bibliotecă ce cuprinde cea mai mare colecţie de cărţi de profil din
România;
> dobândești experiență internațională în cadrul programelor
de mobilități externe încheiate cu facultăți de silvicultură din Europa și
Canada;
> beneficiezi de instruire practică variată şi bogată: excursii de
studiu organizate la nivel naţional şi internaţional, practică internă
aferentă disciplinelor de studiu, stagii de practică la diferite companii de
profil;
> ai posibilitatea de angajare la ocoale silvice de stat și private,
întreprinderi de exploatare şi prelucrare a lemnului, asociații de
vânătoare, societăţi comerciale de proiectare în silvicultură, societăţi
comerciale specializate în comerţul de utilaje şi tehnică de lucru
forestieră, administrațiile ariilor naturale protejate, oficiul de cadastru,
firme de cadastru, inspectorate teritoriale de regim silvic şi vânătoare,
agenții de protecția mediului, garda de mediu, institute de cercetare
silvică din țară și străinătate, organizații internaționale de profil etc.

>Exploatări Forestiere (110 locuri);
>Cinegetică (100 locuri);
>Măsurători Terestre şi Cadastru (50 locuri);
> Licenţă - învăţământ la distanţă: Cinegetică (125 locuri);
> Master:
>Managementul Ecosistemelor Forestiere (80 locuri);
>Management şi Sisteme Tehnice în Exploatări Forestiere
(80 locuri);
> Doctorat în domeniul Silvicultură.

Implicarea
dezvoltare.

în

proiecte

de

cercetare-

> Personalul facultăţii coordonează proiecte finanţate de
CNCS (Consiliul Naţional al Cercetării Ştiinţifice), Comisia Europeană
(programul LIFE), Ministerul Mediului şi Pădurilor, Regia Naţională a
Pădurilor - ROMSILVA, ocoale silvice şi companii private;
> În facultate s-au derulat proiecte finanţate de Institutul
Forestier European (EFI), Organizaţia pentru Alimentaţie şi Agricultură
(FAO), Comisia Europeană, Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi
Dezvoltare, Banca Mondială, Agenţia Americană pentru Dezvoltare
Internaţională (USAID), Departamentul pentru Agricultură al SUA
(USDA);
> Facultatea este membră IUFRO (International Union of
Forest Research Organizations) şi membră activă a Iniţiativei Ecoregiunii Carpatice (CERI);
> Facultatea este implicată în mai multe programe COST
(European Cooperation in Science and Technology) şi în programul SEE
(South East Europe Transnational Cooperation Programme).

Admitere
Viața de student în Braşov
> Oferă posibilități multiple de petrecere a timpului liber într-una
dintre cele mai frumoase și dezvoltate regiuni din România. Brașovul este
cunoscut ca un important centru cultural, artistic, turistic și sportiv.

> Admiterea are loc în luna iulie a fiecărui an pentru ciclurile de studii de licenţă şi masterat şi în luna septembrie pentru
ciclul de studii de doctorat.

