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Facultatea Biologie și Pedologie

Denumirea programului de master: Design de landşaft şi spaţii verzi (MP) 120cr

Scurtă descriere a programului

Programul de studii de master profesional „Design de landşaft şi spaţii verzi” se încadrează
în domeniul general de studiu 082 „Silvicultură”, conform Nomenclatorului domeniilor de
formare profesională şi al specialităţilor pentru pregătirea cadrelor în instituţiile de învăţământ
superior, ciclul I licenţă din 2017, nivelul calificării 7 ISCED. „Design de landşaft şi spaţii verzi”
este un program de studii interdisciplinar, profesional, care are ca obiectiv formarea specialiştilor
competenţi, cu o pregătire fundamentală şi complexă în domeniul silviculturii şi a spaţiilor verzi.
Durata studiilor la învăţământul cu frecvenţă este de 2 ani (120 credite).

Posibilităţile de angajare a absolvenţilor

Programul de master profesional „Design de landşaft şi spaţii verzi” este solicitat pe piaţa
muncii, pregătind specialişti care pot activa în calitate de: inginer fond forestier; inginer pe
regenerarea pădurii; inginer pază şi protecţie; inginer în spaţii verzi, specialist în amenajări
decorative, cercetător ştiinţific în laboratoarele de cercetare din cadrul AŞM şi a instituţiilor
afiliate; ajutorul şefului Ocolului silvic.

Semestrul 1 (Nr. Credite)
1. F.01.O.001 Silvologia / 7 cr.
2. F.01.O.002 Introducerea şi aclimatizarea plantelor ornamentale lemnoase/ 8 cr.
3. S.01.O.003 Proiectări și tehnologii silvohorticole/ 8 cr.
4. F.01.O.004 Arta grădinăritului/ 7 cr.
Semestrul 2 (Nr. Credite)
1. F.02.O.005 Proiectarea în arhitectura
peisajeră /
7 cr.
2. F.02.O.108 Managementul ariilor
protejate/
3. Disciplină electorală

Cursuri opționale
1. S.02.A.106 Horticultura ornamentală/
8 cr.
2. S.02.A.107 Arhitectură peisajeră şi design
forestier/ 8 cr.
3. S.02.A.109 Cultura plantelor lemnoase/ 8 cr.
4. S.02.A.110 Geomatica forestieră/ 8 cr.

Semestrul 3 (Nr. Credite)
1. S.03.O.111 Floricultura peisajeră/ 5 cr.
2. Practica de specialitate/ 10 cr.
3. Disciplină electorală

Cursuri opționale
1. S.03.A.112 Arhitectura peisajului rezidenţial/ 5
cr.
2. S.03.A.113 Tehnologia culturii plantelor
lemnoase decorative/ 5 cr.
3. S.03.A.114 Diversitatea biologică a spațiilor
verzi/ 5 cr.
4. S.03.A.115 Producerea seminţelor forestiere/ 5
cr.
Atelier peisagistică / 5 cr.
5. S.03.A.116 Gestionarea spațiilor verzi / 5 cr.
6. S.03.A.117 Plante de interior şi arta florală/ 5
cr.

Semestrul 4 (Nr. Credite)
1. Teza de master/ 30 cr.


