FACILITĂŢI CAMPUS:
•

•

CONTACT:

Cazare în spații modernizate și utilate complet;

Complexul alimentar “Agronomie” cuprinde o sala
de mese, două restaurante si o terasă de vară;

FACULTATEA DE ÎMBUNĂTĂŢIRI FUNCIARE ŞI
INGINERIA MEDIULUI
Domeniul: CONSTRUCŢII, INSTALAŢII ŞI LUCRĂRI
PUBLICE
Domeniul: PROTECŢIA MEDIULUI
Adresa:
Bulevardul Mărăști, nr. 59, sector 1, București
Website: http://www.fifim.ro/
Email: colegiul@fifim.ro
Telefon: +40 788 751 495
DIRECTOR COLEGIU:
Conf. univ. dr. Carmen Daniela PETCU
E-mail: director-colegiu@fmvb.ro

•

Condiții optime de lectură în cadrul Bibliotecii
Facultății de Îmbunătățiri Funciare și Ingineria
Mediului;

Vă așteptăm!
Mijloace de transport:
• Tramvai: 41 – Stația Agronomie;
• Autobuz: 330 - Stația Agronomie;
• Autobuz: 105 – Stația Bulevardul Expoziției;
• Autobuz 131, 205, 331, 335 – Stația Muzeul Satului.

•

Recreere și relaxare în Parcul Dendrologic;

LOCALIZARE:

•

Competitivitate și spirit sportiv în Sala de Sport.

UNIVERSITATEA DE ȘTIINȚE
AGRONOMICE ȘI MEDICINĂ
VETERINARĂ DIN BUCUREȘTI
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ÎMBUNĂTĂȚIRI FUNCIARE ȘI
INGINERIA MEDIULUI
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Calificări profesionale:
• TEHNICIAN LABORANT PENTRU
PROTECȚIA CALITĂŢII MEDIULUI;
• TOPOGRAF ÎN CONSTRUCȚII.

DEZVOLTARE
PERSONALĂ
ŞI
OPORTUNITĂŢI:
• Infrastructură modernă de învățare
în laboratoare didactice și de
cercetare;

•

•

•

•

Cadre didactice cu competențe
deosebite și abilități în domeniile de
interes;
Programe de studiu în domenii
prioritare
dezvoltării
societății
românești;

Oportunități
de
afirmare
în
competiții sportive, evenimente
culturale și științifice dedicate
tinerilor;
Contact
direct
cu
angajatorii
(platformă de joburi, stagii de
practică, evenimente de carieră,
târguri de joburi, workshopuri).

OFERTA EDUCAŢIONALĂ:
Absolvenţii de liceu cu sau fără diplomă
de bacalaureat, se pot înscrie la una din
urmatoarele două calificări profesionale de
nivel 5:
Nr.
crt.

Domeniul

Calificarea
profesională

1.

Construcţii,
instalaţii şi
lucrări
publice
Protecţia
mediului

Topograf în
construcţii

2.

Tehnician
laborant pentru
protecţia
calităţii
mediului

Număr
de
locuri
28

COMPETENŢE:
• Topograf în construcţii
- Utilizarea programelor de tip CAD;
- Interpretarea planurilor de construcţii;
- Realizarea releveelor pentru proiecte de
constructii;
- Trasarea elementelor construcţiilor
civile;
- Carte funciară;
- Prelucrarea datelor topografice cu
instrumente moderne.

28

Durata studiilor este de 2 ani şi se
derulează pe baza Standardelor de Pregătire
Profesională (SPP) aprobate de către
Ministerul Educaţiei Naţionale.
După finalizarea celor doi ani de studii şi
promovarea examenului de certificare a
calificării profesionale, veţi dobândi
certificat de calificare de nivel 5 conform
Cadrului
naţional
al
calificărilor,
corespunzător nivelului de referinţă 5 al
Cadrului
European
al
Calificărilor
(tehnician
specialist) şi
suplimentul
descriptiv
al
certificatului,
conform
Europass.

•
-

Tehnician laborant pentru protecţia
calităţii mediului
Utilizarea instalaţiilor şi instrumentelor
de laborator;
Prepararea
soluţiilor
de
diferite
concentraţii;
Analize calitative şi cantitative;
Monitorizarea fenomenului de poluare a
apei şi a solului;
Determinarea indicatorilor biologici,
microbiologici, fizici şi organoleptici ai
apelor naturale.

