Acte necesare la dosarul de înscriere:

Domenii şi programe de studii
Domeniu
de studiu

Program de
studiu
Inginerie agrară
Inginerie şi Electrificarea
activităţi agriculturii
inginereşti Ingineria
transportului auto

Cifra de școlarizare
Buget
Taxă
27
Nelim.
30

Nelim.

20

Nelim.

Specialistul în Ingineria Agrară va avea o pregătire
teoretică şi practică profundă pentru a activa cu succes în
întregul spectru al producţiei agricole: planificarea
producţiei; mecanizarea şi automatizarea proceselor de
producţie agricolă; transportarea şi păstrarea producţiei;
conceperea, elaborarea şi proiectarea tehnologiilor şi
mijloacelor de exploatare şi mentenanţă; comercializarea
maşinilor şi echipamentelor utilizate; experimentarea şi
încercarea tehnicii agricole..
Specialistul în electrificarea agriculturii va avea o
pregătire profundă teoretică şi practică pentru activitatea cu
succes în întregul spectru al producţiei vegetale şi animale:
electrificarea şi automatizarea proceselor de producţie
agricolă şi alimentarea cu energie electrică a sectorului
rural; electrotehnologii; unităţi pentru repararea utilajului
electrotehnic agricol; unităţi pentru comercializarea
echipamentelor, aparatelor şi maşinilor electrice utilizate în
agricultură şi industria prelucrătoare.
Specialistul în Ingineria transportului auto va avea o
pregătire profundă teoretică şi practică pentru activitatea cu
succes în întregul spectru al producţiei agricole:
întreprinderi şi unităţi care prestează servicii de transport
rutier; unităţi de servicii şi unităţi comerciale, care asigură
organizarea şi exploatarea transportului rutiere rural;
unităţi tip service şi societăţi comerciale, care asigură
întreţinerea tehnică şi reparaţia autovehiculelor; unităţi
pentru comercializarea maşinilor şi echipamentelor
utilizate în traficul rutier; unităţi de stocare şi
comercializare a produselor petroliere; colegii, instituţii şi
organizaţii de cercetare ştiinţifică şi de proiectare
Studiile se desfăşoară la învăţământ
cu frecvenţă (4 ani) şi frecvenţă redusă (5 ani).

-

buletinul de identitate + 2 xerocopii;
certificatul de recrut (livretul militar) + 1 xerocopie;
actul de studii, în original, cu anexa respectivă;
certificatul medical-tip (nr.086/e);
6 fotografii (3x4 cm);

Termenele de organizare şi desfășurare a concursului de
admitere în ciclul I – studii superioare de licență pentru
anul de studii 2018-2019 sunt stabilite după cum urmează:
•depunerea cererilor de participare la concursul de
admitere: 23 - 31 iulie 2018;
•anunțarea rezultatelor intermediare: până la 04 august
2018·
•depunerea documentelor în original la instituția aleasă:
până la 08 august 2018;
•anunțarea rezultatelor finale: până la 10 august 2018.
Comisia de admitere UASM se află în
mun. Chișinău, str. Mircești, 42;
Tel.: 022312237, 022432590; email:info@uasm.md
Accesul la UASM este asigurat de ruta de troleibuz nr. 29;
microbuzele nr. 114 (Piața centrală) şi 154 (porțile
orașului, sectorul Botanica).
Pentru
informații
suplimentare
http://www.uasm.md/ro/admiterea

accesați

siteul

MINISTERUL AGRICULTURII DEZVOLTĂRII
REGIONALE ŞI MEDIULUI AL REPUBLICII MOLDOVA
UNIVERSITATEA AGRARĂ DE STAT DIN MOLDOVA

85 ani ai UASM
FACULTATEA DE INGINERIE AGRARĂ
ŞI TRANSPORT AUTO

DRAGI ABITURIENȚI!
Facultatea de Inginerie Agrară şi Transport Auto este
prima facultate care a început să pregătească cadre
inginereşti pentru economia Republicii Moldova fiind
înfiinţată în anul 1950.
Avînd tradiţii şi experienţă bogată în procesul de
pregătire a cadrelor inginereşti facultatea şi astăzi îşi
menţine şi îmbunătăţeşte nivelul procesului didactic,
ştiinţific şi educativ.
Facultatea se bucură de colaborarea cu numeroase
întreprinderi din domeniu printre care: „Centrul de
perfecţionare în domeniul mecanizării agriculturii”
MADRM a proiectului moldo-japonez „2KR”, SRL
„Agrofermotech”, „BMW – Centru”, S.A. „DAACHermes”, SRL „Hrono”, S.A. „Termoelectrica” ş.a din
mun. Chişinău şi multe alte întreprinderi din republică şi
peste hotare, unde studenții noștri au posibilitatea de a
efectua stagii de practică, iar absolvenţii a se angaja în
câmpul muncii cu perspective promițătoare.
Facultatea întreține numeroase colaborări cu
universități de prestigiu din România, Cehia, Italia,
Portugalia, Ucraina, Rusia etc. în care studenții au
posibilitatea de a participa la programe de mobilitate
academică.
Cadrele didactice ale facultăţii sunt membri ai
organismelor ştiinţifice naţionale şi internaţionale, iar
procesul didactic este puternic informatizat. Cursurile se
predau utilizînd cele mai moderne tehnici, iar suporturile
de curs sunt editate electronic fiind plasate pe platforma
MOODLE UASM.
Tinerii specialişti, absolvenţi ai facultăţii, practic toţi
sunt angajaţi în cîmpul muncii. Avem multe exemple în
care specialiştii facultăţii noastre sunt angajaţi în calitate de
inginer peste hotarele ţării noastre (Italia, Portugalia,
Canada, SUA, Israel, Rusia, Ucraina ş.a.).
Iată doar câteva din motivele pentru care Vă invit să
deveniți partenerii noștri în procesul de formare
universitară a dumneavoastră.
Vă aşteptăm să deveniţi studenţi ai Facultăţii de
Inginerie Agrară şi Transport Auto !
Decanul Facultății de Inginerie Agrară şi Transport Auto
Universitatea Agrară de Stat din Moldova

Facultatea este o structură universitară cu misiunea de a
gestiona procesul didactic și studenții implicați în acest
proces. Facultatea noastră cuprinde 5 catedre: 3 de
specialitate şi 2 de pregătire inginerească generală.
Activitatea studenților cuprinde pe lingă latura didactică și
alte acțiuni:

În excursie la Iași

Conferinţă ştiinţifică
studențească, 2018

Training

La expoziția
„Moldagroteh 2018”

Burse
Universitatea oferă mai multe tipuri de burse cum ar fi:
- Burse de studii (cat. 1, 2 şi 3);
- Burse de merit (Senatului UASM);
- Burse sociale.
Cota burselor de studii constituie 70% din numărul de
locuri bugetare.
Bursele de categoria 1 constituie 10% din numărul total de
burse, de categoria 2 – 20% şi categoria 3 respectiv 70%.
Cota burselor sociale este de 10 % din numărul de burse de
studii.
Cei mai buni studenţi ai universităţii participă la concursul
de obţinere a burselor de merit la nivel republican (Bursa
Preşedintelui, Republicii, etc.)
Schimburi internaționale de studenți
Programul ERASMUS + oferă posibilitatea studenţilor de
a învăţa la renumite universităţi partenere din alte ţări.

Briefingul la Moldexpo
„Agrogeneraţie 2018”

Workchop

Studentul Dedov Ion participant la programul de mobilitate
efectuat în Politechnico di Torino (Polito), Italy, Faculty of
Mecanical Engineering
Sport
Pentru activităţi de agrement sunt puse la dispoziţia
studenţilor 3 săli sportive multifuncţionale (baschet,
minifotbal, volei, tenis de masă, etc.), un teren de fotbal,
pistă de atletism, etc.

Studentul Rusu
Constantin
Învingător la KOK 56

Întreceri la fotbal la
„Agronomiadă”,
București

Cămine
Toţi studenţii Facultăţii IATA, care nu locuiesc în
municipiul Chișinău sunt asiguraţi cu locuri de cazare în
căminele facultăţii.

