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La 19 ianuarie 1991, din iniŃiativa
prof.univ.dr. Aurelian Gh. Bondrea, a luat
fiinŃă FUNDAłIA ROMÂNIA DE MÂINE,
potrivit prevederilor Legii pentru persoanele juridice nr. 21/1924.
În conformitate cu prevederile art. 7
din Statutul FundaŃiei, aprobat de adunarea
generală constitutivă, scopul şi obiectivele
preconizate se realizează prin instituŃiile
sale de profil, care organizează şi desfăşoară, în condiŃiile legii, activităŃi de
învăŃământ, ştiinŃă şi cultură.
Urmând modelul FundaŃiei şi al
UniversităŃii Harvard, prof. univ. dr.
Aurelian Gh. Bondrea, ales ca preşedinte
al FundaŃiei România de Mâine de către
adunarea generală constitutivă, a fondat,
organizat şi condus Universitatea, căreia

Prof.univ.dr.
Aurelian Gh. Bondrea
Preşedintele şi Rectorul
UniversităŃii Spiru Haret

i-a dat numele marelui om de ştiinŃă, reformator, ctitor al învăŃământului
modern în România – Spiru Haret, devenit spiritul tutelar al instituŃiei de
învăŃământ superior particular nou create.
Prin SentinŃa civilă nr. 109 din 12 februarie 1991, Judecătoria Sectorului
1, Bucureşti, a admis cererea de înscriere a FundaŃiei România de Mâine în
Registrul asociaŃiilor şi fundaŃiilor, prin aceasta devenind persoană juridică de
drept privat.
În cadrul UniversităŃii Spiru Haret din structura FundaŃiei România de
Mâine au fost înfiinŃate facultăŃi şi specializări, care au parcurs toate etapele de
autorizare şi acreditare prevăzute de legislaŃia naŃională, astfel că, la 14
februarie 2000, Universitatea Spiru Haret a fost acreditată de Consiliul
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NaŃional de Evaluare Academică şi Acreditare, singurul organism abilitat
pentru evaluarea şi acreditarea instituŃiilor de învăŃământ superior, pentru
asigurarea calităŃii proce-sului de învăŃământ, aflat sub control parlamentar.
Legea nr. 443 din 5 iulie 2002 consfinŃeşte faptul că Universitatea Spiru
Haret este „instituŃie de învăŃământ superior, persoană juridică de drept
privat şi de utilitate publică, parte a sistemului naŃional de învăŃământ”.
În conformitate cu prevederile Statutului FundaŃiei România de Mâine şi
ale Cartei UniversităŃii Spiru Haret, preşedintele FundaŃiei România de Mâine
are calitatea de preşedinte al Senatului universitar.
Potrivit prevederilor art. 1161(1) din Legea nr. 480/2006 pentru
modificarea şi completarea Legii învăŃământului nr. 84/1995, republicată,
Universitatea Spiru Haret este definită ca „instituŃie de învăŃământ superior
liberă, deschisă, autonomă atât din punct de vedere academic, cât şi
economico-financiar, având drept fundament proprietatea privată, garantată
de ConstituŃie”.
Aceeaşi lege prevede, la art. 1162(1), că „Structurile şi funcŃiile de
conducere ale universităŃilor particulare, atribuŃiile, modul de constituire,
durata mandatelor şi limitele de vârstă ale cadrelor didactice sunt stabilite de
Carta universităŃii. Deciziile definitive, în acest sens, revin UniversităŃii”.
Legea nr. 480/2006 pentru modificarea şi completarea Legii
învăŃământului nr. 84/1995, republicată, stipulează, la art. 1162(2), faptul că
„UniversităŃile particulare pot înfiinŃa funcŃia de preşedinte al universităŃii,
ordonator de credite, cu atribuŃii stabilite de Carta universităŃii”.
În temeiul acestor prevederi, prin Hotărârea Senatului UniversităŃii Spiru
Haret, adoptată în unanimitate, preşedintele FundaŃiei România de Mâine –
preşedinte al Senatului universitar, precum şi rector ales al UniversităŃii, a
devenit, de drept, preşedintele UniversităŃii Spiru Haret, ordonator de credite.
Universitatea Spiru Haret cultivă valorile ştiinŃei şi culturii naŃionale şi
universale, asumându-şi misiunea:
• de a forma specialişti cu studii superioare pentru necesităŃile economiei,
învăŃământului, ştiinŃei, culturii, artelor, în domeniile dreptului, ştiinŃelor
administrative, sociologiei, psihologiei, ştiinŃelor educaŃiei, filosofiei, ştiinŃelor
comunicării, marketingului, contabilităŃii, managementului, finanŃelor,
administrării afacerilor, geografiei, istoriei, matematicii, informaticii, medicinei,
limbilor şi literaturilor străine, limbii şi literaturii române, relaŃiilor
internaŃionale şi studiilor europene, arhitecturii, muzicii, teatrului, culturii fizice
şi sportului, kinetoterapiei;
• de a asigura aprofundarea pregătirii în domeniul studiilor de licenŃă sau
într-un domeniu apropiat, precum şi obŃinerea de competenŃe complementare în
alte domenii, prin programe de studii de masterat;

• de a organiza şi desfăşura ciclul de studii universitare de doctorat, a
cărui finalitate este dezvoltarea cunoaşterii prin cercetare ştiinŃifică
originală;
• de a dezvolta cercetarea ştiinŃifică, în permanentă colaborare cu
instituŃii similare din Ńară şi de peste hotare;
• de a asigura pregătirea tinerilor proveniŃi din alte Ńări;
• de a sprijini promovarea principiilor democratice, respectarea
drepturilor şi libertăŃilor fundamentale ale omului în cadrul statului de
drept.
Universitatea Spiru Haret:
• oferă tinerilor şansa unei pregătiri superioare, în condiŃii care să
permită valorificarea capacităŃilor şi înclinaŃiilor acestora;
• pune accent pe acele domenii de studii de licenŃă şi specializări,
programe de masterat şi domenii pentru studii universitare de doctorat, pentru
care tinerii manifestă interes deosebit şi care răspund nece-sităŃilor actuale şi
viitoare ale României;
• realizează un învăŃământ superior dinamic, în măsură să integreze
operativ, în curricula universitară şi în programele de învă-Ńământ,
cuceririle noi, semnificative pe plan mondial, ale cunoaşterii şi culturii;
• valorifică tradiŃiile înaintate ale învăŃământului românesc şi
contribuŃiile româneşti la dezvoltarea ştiinŃei şi culturii;
• promovează interdisciplinaritatea în desfăşurarea procesului de
învăŃământ şi cercetării ştiinŃifice;
• asigură un învăŃământ formativ, capabil să ofere viitorilor absolvenŃi
deprinderea de a-şi perfecŃiona pregătirea de specialitate şi pe cea de cultură
generală.
În prezent, Universitatea Spiru Haret are, în structura sa, 30 de facultăŃi
şi 49 de specializări, toate acreditate sau autorizate să funcŃioneze, în
conformitate cu prevederile legale. (vezi pag. 20-22)
În baza prevederilor art. 60(1) din Legea învăŃământului
nr. 84/1995, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, în structura
UniversităŃii Spiru Haret funcŃionează formele de învă-Ńământ de zi, la
distanŃă şi cu frecvenŃă redusă.
În toate judeŃele Ńării şi în municipiul Bucureşti, Universitatea Spiru Haret
a înfiinŃat o reŃea naŃională de 44 centre teritoriale pentru învăŃământ la distanŃă.
Astfel de centre funcŃionează, de asemenea, în S.U.A., Canada, Spania, FranŃa,
Italia, Austria, Israel, Republica Moldova. Această formă modernă de
desfăşurare a procesului învăŃării beneficiază de o infrastructură de excepŃie,
constând în 5.500 calcu-latoare, din care peste 4.000 de ultimă generaŃie, care au
conexiune continuă la Internet, precum şi de programul de evaluare
computerizată a cunoştinŃelor, folosind sistemul e-learning Blackboard.
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În baza prevederilor legale în vigoare şi având în vedere orientările
strategice ale UniversităŃii, prin hotărâri ale Senatului au luat fiinŃă şi
funcŃionează următoarele departamente: Departamentul pentru ÎnvăŃământ
la DistanŃă, Departamentul pentru ÎnvăŃământ cu FrecvenŃă Redusă,
Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic, Departamentul de
Limbi Străine, Departamentul pentru Coordonarea Programelor de Masterat
online, Departamentul I.T., precum şi Centrul de Consiliere şi Orientare în
Carieră.
Activitatea managerială
În Universitatea Spiru Haret, activitatea managerială are la bază
principiile autonomiei universitare şi ale libertăŃii academice, ale democraŃiei
şi umanismului, respectul deplin faŃă de drepturile fundamentale ale omului,
promovând consecvent idealurile şi valorile circumscrise Procesului Bologna.
În conformitate cu prevederile cuprinse în Strategia dezvoltării
UniversităŃii Spiru Haret în perioada 2004–2008, managementul universitar a
fost şi este, în continuare, orientat în direcŃia implementării sistemului de
asigurare a calităŃii în toate domeniile vieŃii universitare, urmărindu-se, cu
predilecŃie, evaluarea rezultatelor în raport cu standardele stabilite, centrarea
hotărâtă a demersului universitar pe student, implicarea mai amplă a studenŃilor
în evaluarea calităŃii programelor de studii, ca şi a activităŃii desfăşurate de
personalul didactic, aprecierea activităŃii didactice prin prisma finalităŃilor
asumate de un program de studii sau de o disciplină, dezvoltarea cercetării
ştiinŃifice pe bază de contract, regândirea managementului resurselor umane în
raport cu noua structură a studiilor universitare, cu noile obiective şi exigenŃe
aflate în faŃa şcolii superioare, precum şi în funcŃie de tehnologia informatică şi
de solida bază materială de care dispune Universitatea Spiru Haret. S-au instituit
şi funcŃionează comisiile de calitate, a luat fiinŃă Comisia de etică, s-au stabilit
mecanisme de pro-movare, asigurare şi evaluare a calităŃii, s-au elaborat norme,
proceduri şi, după caz, regulamente privind calitatea în diverse domenii.
Activitatea managerială a situat în prim plan aplicarea prevederilor
legale, precum şi transpunerea, în spaŃiul universitar, a reglementărilor,
normelor şi valorilor promovate în cadrul Procesului Bologna. MenŃionăm că
Universitatea Spiru Haret a aderat la idealurile şi principiile înscrise în Magna
Charta Universitatum, adoptată la Bologna, în anul 1988. Preşedintele şi
Rectorul UniversităŃii, prof. univ. dr. Aurelian Gh. Bondrea, a semnat, în
septembrie 2005, la Bologna, Magna Charta Universitatum, angajându-se, în
numele UniversităŃii Spiru Haret, să respecte şi să promoveze valorile şi
drepturile universitare fundamentale, cuprinse în acest document programatic.
Personalul didactic
Printr-o politică susŃinută de recrutare, formare, promovare a cadrelor,
Universitatea Spiru Haret şi-a asigurat un fond valoros de cadre didactice, în

măsură să acopere, la nivel teoretico-ştiinŃific şi aplicativ ridicat, ansamblul
activităŃilor didactice şi ştiinŃifice.
În prezent, Universitatea dispune de numărul necesar de cadre didactice
proprii, încadrate cu carnet de muncă (normă de bază), capabile să asigure o
calitate superioară a instruirii şi educaŃiei studenŃilor şi să desfăşoare, la
nivelul standardelor actuale, activitatea de cercetare ştiinŃifică.
În Universitatea Spiru Haret peste 80% din personalul didactic deŃine
titlul de doctor, iar un număr important de cadre didactice sunt doctoranzi,
mulŃi dintre ei în faza de definitivare a tezei de doctorat.
Cadrele tinere, în majoritatea lor, deŃin titlul de master şi au absolvit
modulul de pregătire a personalului didactic.
ConŃinutul procesului de învăŃământ
Senatul universitar, consiliile facultăŃilor şi conducerile catedrelor se
preocupă constant şi sistematic de asigurarea unei calităŃi superioare a activităŃii
didactice, de ridicarea nivelului teoretico-ştiinŃific al cursurilor şi seminariilor,
de creşterea eficienŃei formative, teoretice şi practice, a procesului de
învăŃământ, de perfecŃionarea metodelor de predare şi instruire a studenŃilor,
acordându-se o deosebită atenŃie centrării pe student a activităŃilor, pe dialogul
profesor–student şi pe formarea de competenŃe şi abilităŃi în măsură să asigure
integrarea eficientă a absolvenŃilor în activitatea profesională, ştiinŃifică şi
socială.
În conformitate cu hotărârile adoptate de Senat şi cu prevederile
programului Comisiei pentru calitate de la nivelul UniversităŃii, în ultimii ani
accentul a căzut pe:
• asigurarea unor planuri de învăŃământ de calitate la studiile de licenŃă
şi de masterat;
• perfecŃionarea programelor analitice ale disciplinelor prin racordarea
lor la direcŃiile de vârf ale cunoaşterii şi culturii con-temporane, prin
eliminarea cunoştinŃelor depăşite şi a unor excese istoricizante şi descriptive,
prin situarea în prim plan a aspectului formativ, respectiv formarea de
competenŃe teoretico-ştiinŃifice şi abilităŃi practice;
• amplificarea substanŃei şi ponderii componentei de pregătire
practică a studenŃilor;
• diversificarea formelor şi metodelor de predare şi de instruire a
studenŃilor, cu apel la folosirea largă a mijloacelor moderne audiovi-zuale
şi informatice.
Un loc deosebit în preocupările UniversităŃii îl ocupă diversi-ficarea şi
dezvoltarea resurselor de învăŃare şi ridicarea sistematică a calităŃii teoreticoştiinŃifice şi didactico-pedagogice a acestor resurse.
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Cercetarea ştiinŃifică
Activitatea de cercetare ştiinŃifică se desfăşoară în cele 79 de colective de
cercetare, organizate pe programe, proiecte şi teme. În Universitate
funcŃionează 11 Centre de cercetare şi 40 de laboratoare de cercetare.
Activitatea acestor unităŃi este integrată cu cele 3 insti-tute de cercetare de
profil din cadrul FundaŃiei România de Mâine şi al UniversităŃii Spiru Haret:
Institutul de Sociologie şi Opinie Publică, Institutul de Studii pentru
Dezvoltarea Economico-Socială a României şi Institutul de RelaŃii
InternaŃionale şi Studii Europene.
Cercetarea are, prin natura temelor abordate, caracter funda-mental,
experimental şi aplicativ.
Cadrele didactice şi de cercetare din Universitatea Spiru Haret au desfăşurat şi
desfăşoară activitate de cercetare pe bază de contract cu numeroase instituŃii
din Ńară şi străinătate, participă la Programul Leonardo da Vinci, Programul
Socrates şi Programul CERES.
Rezultatele cercetării sunt valorificate în jurnale cotate ISI, în reviste cotate
CNCSIS (179), în cele 14 periodice ştiinŃifice ale UniversităŃii, în sesiuni
ştiinŃifice ale UniversităŃii şi facultăŃilor, în lucrări publicate în Editura
FundaŃiei România de Mâine, acreditată CNCSIS (171).
FacultăŃile se preocupă de antrenarea celor mai buni studenŃi în activitatea
celor 42 de cercuri ştiinŃifice studenŃeşti, care funcŃionează în Universitate.
Baza materială
Universitatea Spiru Haret a dezvoltat şi consolidat, an de an, baza
materială proprie, astfel încât, în prezent, dispune de 36 imobile, cu o suprafaŃă
de peste 110.000 m2, pentru desfăşurarea, în condiŃii deosebite, a procesului de
învăŃământ, a activităŃii de cercetare ştiinŃifică, cultural-educative şi sportive în
Bucureşti, ConstanŃa, Craiova, Cluj-Napoca, Braşov, Râmnicu-Vâlcea,
Câmpulung-Muscel, Blaj, Ploieşti, Sibiu.
InvestiŃii substanŃiale au fost făcute pentru achiziŃionarea de calculatoare
de ultimă generaŃie, de echipamente performante pentru editare de carte, de
aparatură pentru echiparea şi buna funcŃionare a posturilor proprii de
televiziune şi radio România de Mâine. Posturi naŃionale universitare şi
culturale, singurele cu acest profil în audiovizualul din Ńara noastră,
Televiziunea şi Radio România de Mâine transmit emisiuni specializate pentru
învăŃământ, precum şi emisiuni cu caracter ştiinŃific, cultural, educativ şi
sportiv, informativ universitar, de larg interes public.
În anul universitar 2000–2001 a fost dat în funcŃiune un modern complex
multifuncŃional studenŃesc – Clubul FundaŃiei România de Mâine şi al
UniversităŃii Spiru Haret, situat în B-dul Metalurgiei nr. 87. În acelaşi scop, au
fost realizate amenajări importante la Braşov şi Câmpulung-Muscel. Căminele

UniversităŃii, situate în Bucureşti, Aleea MoldoviŃa nr. 5–10 şi B-dul
Energeticienilor nr. 9–11, totalizează peste 1.200 locuri.
Universitatea oferă studenŃilor condiŃii deosebite pentru practicarea
activităŃilor sportive în cadrul Complexului sportiv, situat în Şoseaua Berceni
nr. 104, care cuprinde: stadion cu o capacitate de 10.000 locuri, terenuri de
fotbal, tenis, volei, handbal, baschet.
În vederea dezvoltării în condiŃii optime a bazei materiale proprii, a fost
elaborat proiectul Complexului Universitar şi Cultural România de Mâine,
care va fi amplasat în Calea Văcăreşti şi B-dul Tineretului, în cadrul căruia vor
fi construite, în următorii ani, un nou edificiu al UniversităŃii, un Spital clinic
universitar, un Centru de conferinŃe, un hotel–cămin pentru studenŃi, un hotel
de 4 stele pentru visiting professors.
*
* *
Perioada ultimilor ani a fost marcată de amplificarea relaŃiilor de
cooperare, în plan intern şi internaŃional, între FundaŃia România de Mâine şi
Universitatea Spiru Haret şi fundaŃii, asociaŃii, universităŃi, alte instituŃii.
FundaŃia şi Universitatea au participat la manifestări importante, interne şi
externe, au stabilit relaŃii de colaborare în diverse domenii.
Membră, încă din anul 1991, a AlianŃei Universitare pentru DemocraŃie,
care grupează peste 150 de universităŃi din Statele Unite ale Americii şi din Ńări
ale Europei Centrale şi de Est, instituŃia noastră a fost prezentă la reuniunile
desfăşurate anual, având o participare activă.
Universitatea Spiru Haret este membră a AgenŃiei Universitare a
Francofoniei (AUF), a AsociaŃiei Universitare Europene (EUA) şi a AgenŃiei
de Acreditare din România (RENAR).
FundaŃia România de Mâine şi Universitatea Spiru Haret au fost vizitate
de ambasadori, de personalităŃi ale vieŃii academice, ştiinŃifice şi culturale, au
încheiat parteneriate sau au stabilit raporturi de cooperare cu instituŃii similare
din S.U.A., Japonia, R.P. Chineză, Marea Britanie, FranŃa, Germania, FederaŃia
Rusă, Spania, Grecia, Israel, Danemarca, Olanda, ElveŃia, Italia, Liban etc. Au
fost decernate Diplome de ExcelenŃă unui număr mare de personalităŃi ale vieŃii
academice, ştiinŃifice şi culturale din Ńară şi de peste hotare.
Universitatea a participat la manifestări ştiinŃifice de anvergură naŃională,
a fost prezentă la evenimente educaŃionale de nivel mondial – Târgul Mondial al
EducaŃiei, Lisabona, 2003; Târgul de EducaŃie din Orientul Mijlociu, Beirut,
2004; ExpoziŃia InternaŃională de EducaŃie, Beijing, 2005; ConferinŃa
InternaŃională „Online Educa”, Berlin, 2005 dar şi la reuniunile europene
consacrate evoluŃiilor din domeniul învăŃământului superior şi al cercetării
ştiinŃifice.
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Cu prilejul celebrării a 25 de ani de Pontificat, Universitatea Spiru
Haret a decernat titlul de Doctor Honoris Causa SanctităŃii Sale Papa Ioan
Paul al II-lea, preşedintele FundaŃiei România de Mâine şi rectorul
UniversităŃii Spiru Haret fiind invitat, de Suveranul Pontif, la Castel Gandolfo.
În luna iunie 2007, cu ocazia aniversării a 50 de ani de la semnarea
Tratatului de la Roma, la reuniunea universitară europeană din Capitala Italiei,
la care 120 de rectori şi peste 2.500 de profesori universitari din 44 de Ńări au
dezbătut rolul învăŃământului superior, din perspectiva Procesului Bologna,
Universitatea Spiru Haret a fost inclusă în rândul celor mai puternice
universităŃi din Europa. Cu acelaşi prilej, preşedintele şi rectorul UniversităŃii
Spiru
Haret,
prof. univ. dr. Aurelian Gh. Bondrea, a fost primit de preşedintele Italiei, Giorgio
Napolitanó şi de Suveranul Pontif, Papa Benedict al XVI-lea.
Toate aceste aspecte evidenŃiază deschiderea amplă spre Ńară şi spre lume a
FundaŃiei România de Mâine şi a UniversităŃii Spiru Haret. Prin întreaga sa
activitate, Universitatea Spiru Haret face dovada de necontestat a prestigiului
câştigat, a menirii sale de promovare a valorilor învăŃământului, ştiinŃei,
culturii naŃionale în spaŃiul universal.
Se poate spune că Universitatea noastră, al cărei spirit tutelar este marele
sociolog şi matematician de recunoaştere internaŃională Spiru Haret, creator al
învăŃământului românesc modern, se afirmă, prin realizările sale, prin calitatea
activităŃii didactice şi de cercetare, prin condiŃiile de studiu pe care le oferă
studenŃilor, drept una dintre prestigioasele universităŃi din sistemul naŃional de
învăŃământ.

3. Admiterea
ADMITEREA
în ciclul de studii universitare de licenŃă
în anul de învăŃământ 2007-2008 la Universitatea Spiru Haret
• Pentru toate formele de învăŃământ de zi, la distanŃă şi cu frecvenŃă
redusă ale ciclului universitar de licenŃă, admiterea se organizează astfel:
– în perioada mai-septembrie a.c., pentru candidaŃii posesori de diplomă
de bacalaureat din promoŃiile anterioare anului 2007;
– în perioada iulie-septembrie a.c., pentru candidaŃii absolvenŃi de liceu ai
promoŃiei 2007, care au promovat examenul de bacalaureat, pe baza adeverinŃei
eliberate de liceu, în care se menŃionează media generală de la bacalaureat şi
mediile obŃinute în anii de studiu, până la dobândirea diplomei de bacalaureat.
• Înscrierea şi admiterea se desfăşoară la sediile centrale ale UniversităŃii
Spiru Haret din Bucureşti, str. Ion Ghica nr. 13, Sectorul 3 şi str. Nicolae Iorga
mr. 34-36, Sectorul 1, la sediile facultăŃilor din Bucureşti, ConstanŃa, Braşov,
Craiova, Râmnicu-Vâlcea, Câmpulung-Muscel, Blaj şi la Centrele pentru
învăŃământ la distanŃă ale UniversităŃii Spiru Haret din Ńară şi din străinătate.
• Pot candida la admiterea în învăŃământul superior, în ciclul de studii
universitare de licenŃă, absolvenŃii de liceu cu diplomă de bacalaureat sau
diplomă echivalentă cu aceasta.
• Pot candida la admiterea în ciclul de studii universitare de licenŃă
cetăŃenii statelor membre ale Uniunii Europene, ai statelor aparŃinând SpaŃiului
Economic European şi ai ConfederaŃiei ElveŃiene, în aceleaşi condiŃii prevăzute
de lege pentru cetăŃenii români, inclusiv în ceea ce priveşte taxele de şcolarizare.
• CandidaŃii care au obŃinut în perioada studiilor liceale distincŃii la
olimpiadele şcolare internaŃionale (premiile I, II, III) în cel puŃin unul din
ultimii doi ani de studiu, dar într-o perioadă de maximum trei ani de la
absolvirea liceului, sunt admişi fără plata taxei de admitere şi de şcolarizare la
facultăŃile corespunzătoare disciplinelor la care au fost distinşi.
Desfăşurarea şi rezultatul admiterii
• Admiterea în anul I al ciclului de studii universitare de licenŃă se face, în
principal, pe baza diplomei de bacalaureat, a fişei-chestionar şi a unui interviu. În
fişa-chestionar, candidatul consemnează date personale, informaŃii referitoare la
interese şi performanŃe şcolare, motivaŃia care stă la baza deciziei de a opta
pentru o anumită specializare etc.
• Pentru domeniile/specializările: arhitectură, teatru, muzică, cultură fizică
şi sport, limbi şi literaturi, relaŃii internaŃionale şi studii europene, candidaŃii
susŃin teste de aptitudini, teste de cunoştinŃe, teste de limbă, probe practice etc.
• Fişa-chestionar se semnează de cadrul didactic membru al comisiei de
admitere care a realizat interviul cu candidatul.
• Rezultatele admiterii se comunică după susŃinerea interviului şi, după
caz, a testelor de aptitudini, de limbă, a probelor practice etc.
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Documentele necesare înscrierii la admitere:
– diploma de bacalaureat (diplomă echivalentă cu aceasta) sau adeverinŃă
eliberată de liceu, pentru candidaŃii care au promovat examenul de bacalaureat
în anul 2007, în original;
– certificatul de naştere, în copie (xerox);
– certificatul de căsătorie (dacă este cazul), în copie (xerox);
– adeverinŃă medicală tip, din care să rezulte că este apt pentru facultatea
la care candidează;
– copie după buletinul (cartea) de identitate, care să cuprindă codul
numeric personal;
– 3 fotografii tip buletin de identitate;
– adeverinŃă de la facultatea la care se află diploma de bacalaureat, în
original (pentru cei care urmează a doua facultate).
Un dosar plic.
Taxa de înscriere la admitere este de 60 lei
• CandidaŃii fii de Ńărani, cadre didactice şi personal auxiliar din
învăŃământul preuniversitar, pensionari, aflaŃi în întreŃinerea părinŃilor, sunt
scutiŃi de plata taxei de înscriere pentru admitere.
Această facilitate se acordă pe baza prezentării următoarelor documente:
– adeverinŃă eliberată de primăria comunei unde domiciliază părinŃii
candidaŃilor fii de Ńărani, care să ateste că unica sursă de venit a acestora este
agricultura;
– adeverinŃă eliberată de şcoala unde funcŃionează părintele (părinŃii),
pentru candidaŃii fii de cadre didactice şi personal auxiliar;
– cupon de pensie din ultima lună calendaristică, pentru candida-Ńii fii de
pensionari.
Taxele de şcolarizare pot fi achitate integral sau în 3 rate

Specializarea
Drept; AdministraŃie publică; Contabilitate şi
informatică de gestiune; FinanŃe şi Bănci;
Marketing; Afaceri internaŃionale; Administrarea
afacerilor; Management; Sociologie; Psihologie;
Pedagogie; Filosofie; Jurnalism; Geografie;
Istorie; Pedagogie muzicală; Limba şi literatura
română – O limbă şi literatură străină; RelaŃii
internaŃionale şi studii europene; Matematică;
Informatică.
Limba şi literatura străină A – Limba şi literatura străină
B; EducaŃie fizică şi sportivă.

Artele spectacolului de teatru; Kinetoterapie şi
motricitate specială; Arhitectură.

Forma de
organizare
ZI
ID; FR

1.200
lei

1.500
lei
1.500
lei

900 lei

900 lei
-

motricitate specială; Arhitectură.
Medicină veterinară.

lei
2.200
lei

-

LISTA FACULTĂłILOR
ŞI SPECIALIZĂRILOR LA CARE SE ORGANIZEAZĂ
ADMITEREA LA STUDII UNIVERSITARE DE LICENłĂ
PENTRU ANUL UNIVERSITAR 2007-2008

Facultatea
Limbi şi Literaturi
Străine, Bucureşti
Drept şi AdministraŃie
Publică, Bucureşti
EducaŃie Fizică şi
Sport, Bucureşti
Marketing şi Afaceri
Economice
InternaŃionale,
Bucureşti
Management
Financiar-Contabil,
Bucureşti
FinanŃe şi Bănci,
Bucureşti
Medicină Veterinară,
Bucureşti
Filosofie şi Studii
Culturale, Bucureşti
Jurnalism,
Comunicare şi RelaŃii
Publice, Bucureşti
Sociologie şi ŞtiinŃe
Politice, Bucureşti

Specializarea
Limba şi literatura străină A (engleză,
franceză) - Limba şi literatura străină B
(franceză, engleză, germană, spaniolă,
italiană, rusă, latină, arabă, japoneză,
chineză)
Drept

AdministraŃie publică
EducaŃie fizică şi sportivă
Kinetoterapie şi motricitate
specială
Marketing
Afaceri internaŃionale
Contabilitate şi informatică de
gestiune
Management
FinanŃe şi Bănci
Medicină veterinară
Filosofie
Jurnalism
Sociologie
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Facultatea
Psihologie şi ŞtiinŃe
ale EducaŃiei,
Bucureşti

Specializarea
Psihologie

Management
Contabilitate şi informatică de
gestiune
Muzică, Bucureşti
Pedagogie muzicală
Geografie şi Geografia Geografie
Turismului, Bucureşti
Contabilitate şi informatică de
Management
gestiune
Financiar-Contabil,
FinanŃe
şi Bănci
ConstanŃa
Management, Braşov

Management

Teatru, Bucureşti
Limba şi Literatura
Română, Bucureşti
Istorie, Muzeologie şi
Arhivistică, Bucureşti
RelaŃii InternaŃionale
şi Studii Europene,
Bucureşti
ŞtiinŃe Juridice şi
Administrative,
Braşov
Management
Financiar-Contabil,
Craiova
Drept şi AdministraŃie
Publică, Craiova
Contabilitate şi
FinanŃe, Câmpulung
Muscel
Matematică şi
Informatică, Bucureşti
Arhitectură, Bucureşti
Drept şi AdministraŃie
Publică, ConstanŃa

Facultatea

Artele spectacolului (Actorie)
Limba şi literatura română – O
limbă şi literatură străină
(engleză, franceză)
Istorie
RelaŃii internaŃionale şi studii
europene
AdministraŃie publică
Drept
Contabilitate şi informatică de
gestiune
FinanŃe şi Bănci
Afaceri internaŃionale
Drept
AdministraŃie Publică
Contabilitate şi informatică de
gestiune
FinanŃe şi Bănci
Administrarea afacerilor
Matematică
Informatică
Arhitectură
Drept
AdministraŃie publică
Psihologie

Drept şi AdministraŃie
Psihologie
şi
Pedagogie,
Publică,
Râmnicu
Braşov
Vâlcea
Contabilitate şi
FinanŃe, Râmnicu
Vâlcea
FinanŃe şi Bănci, Blaj

Specializarea
Psihologie
Pedagogie
Drept
Contabilitate şi informatică de
gestiune
FinanŃe şi Bănci
FinanŃe şi Bănci
Administrarea afacerilor
Informatică

2. Prezentarea facultăŃii
Conducerea facultăŃii
Decan: Prof. univ. dr. Ion ZĂVOIANU
Prodecan: Conf. univ. dr. Cornelia MARIN
Secretar ştiinŃific Consiliu facultate: Prof. univ. dr. Adrian CIOACĂ
Şef catedră: Prof. univ. dr. Vasile GLĂVAN
Facultatea de Geografie din cadrul UniversităŃii Spiru Haret s-a
înfiinŃat în anul 1996 ca urmare a cerinŃei tot mai mari de cadre
didactice în învăŃământul preuniversitar şi de licenŃiaŃi în geografie, care
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să lucreze şi în unităŃi de cercetare, de monitorizare a calităŃii factorilor
de mediu, în reŃeaua hidro-meteorologică, în unităŃi de turism ş.a. În
timp, baza materială pusă la dispoziŃie de Universitatea Spiru Haret a
crescut, corpul profesoral s-a întregit cu cadre didactice de renume, fapt
care a dus la o ridicare a prestigiului facultăŃii şi a pregătirii
profesionale a absolvenŃilor vizibilă la susŃinerea licenŃei. Rezultatele
bune au permis ca, prin HG.940/2004, Facultatea de Geografie să fie
acreditată, putând să organizeze şi examenul de licenŃă.
Începând cu anul universitar 2005 – 2006, planul de învăŃământ
al facultăŃii, s-a modificat substanŃial. Prin aplicarea acordului de la
Bologna învăŃământul universitar este structurat pe un ciclu de 3 (trei)
ani, care asigură pregătirea fundamentală, unul de 2 (doi) ani pentru
masterat, şi ultimul de 3 (trei) ani - doctoratul.
Pentru primul ciclu de 3 (trei) ani planul de învăŃământ al
FacultăŃii de Geografie s-a întocmit în concordanŃă cu planuri ale unor
facultăŃi de profil din FranŃa, Italia şi România, care asigură studenŃilor
o pregătire fundamentală temeinică, în paralel cu formarea unor
deprinderi şi competenŃe solicitate pe piaŃa forŃei de muncă, din
învăŃământul gimnazial, turism, protecŃia mediului ş.a.
Pentru a asigura studenŃilor o serie de competenŃe şi aptitudini
profesionale absolut necesare în diferite domenii de activitate, facultatea
dispune de un efectiv de 27 cadre didactice dintre care 13 profesori şi
conferenŃiari, 97,5% dintre cadrele didactice fiind titularizate în
învăŃământul superior.
Prin baza materială şi corpul profesoral facultatea oferă:
- un plan de învăŃământ astfel conceput încât să nu se încarce programul
studenŃilor, numărul de ore pe săptămână fiind în medie de 20;
- toate disciplinele din plan au un număr de credite transferabile, foarte
utile în cazul în care studentul se transferă la o altă facultate din Ńară sau
din străinătate, numărul total pentru întregul ciclu fiind de 180 credite,
câte 60 în fiecare an;
- programe analitice adaptate la necestăŃile societăŃii care asigură
calificarea viitorilor absolvenŃi capabili să răspundă concret cerinŃelor
de pe piaŃa muncii;
- cursuri atractive folosind tehnologie modernă
(video şi
retroproiectare);
- condiŃii foarte bune în sălile de curs şi în cele 8 laboratoare, foarte bine
dotate cu aparatură specifică, unde studenŃii deprind tehnicile de lucru şi

metodele de prelucrare şi interpretare a informaŃiei geografice. În
laboratoarele de informatică şi teledetecŃie, de exemplu, studenŃii sunt
familiarizaŃi cu tehnicile moderne de întocmire a hărŃilor digitale;
- practici de specialitate în staŃionar şi itinerante, ca şi frecvente aplicaŃii
pe teren pentru a forma la studenŃi aptitudini şi competenŃe în domeniu;
- paralel cu pregătirea de specialitate, studenŃii pot opta, facultativ,
pentru disciplinele modulului psiho-pedagogic, absolut necesar pentru a
obŃine un certificat pe baza căruia pot preda în învăŃământul
preunuversitar la clasele V – VIII;
- o bibliotecă cu 13.000 volume şi o sală de lectură, absolut necesare în
procesul de pregătire a studenŃilor;
- ofertă bogată de carte academică, în special cursuri tipărite în Editura
FundaŃiei România de Mâine cu 30% reducere pentru studenŃi;
- în cadrul facultăŃii funcŃionează pe lângă cursurile de zi, învăŃământ cu
frecvenŃă redusă şi cele de învăŃământ la distanŃă cu acelaşi plan şi
programe analitice.

3. FacilităŃi
• Taxe de şcolarizare moderate, nemodificate în ultimii ani,
achitate în 3 rate;
• Scutire de taxa de înscriere la admitere pentru candidaŃii fii de
Ńărani, cadre didactice din învăŃământul preuniversitar, pensionari;
• Cursuri tipărite, realizate de editura şi complexul tipografic
proprii, puse la dispoziŃia studenŃiilor cu reducere de 30%;
• Cursuri, consultaŃii, lecŃii de sinteză, dezbaterii, teste de evaluare
prezentate prin intermediul posturilor proprii de televiziune (TvRM) şi
radio (Radio România de Mâine) şi al publicaŃiei Opinia naŃională;
• Acces la cursuri în format electronic şi la teste de autoevaluare,
prin intermediul platformei e-Learning BlackBoard;
• Acces gratuit în biblioteca virtuală a UniversităŃii şi la bibliotecile facultăŃilor;
• Evaluare computerizată a cunoştinŃelor utilizând sisteme moderne
de e-Learning Washington, S.U.A.;
• Burse de merit, în valoare totală de 300.000 lei;
• Cazare în căminele proprii din Bucureşti;
• Masă, subvenŃionată cu 30%, la cantinele proprii din Bucureşti şi
Braşov;
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• Acces gratuit în cluburile studenŃeşti proprii şi în Complexul
sportiv din Bucureşti, care cuprinde un stadion de 10.000 de locuri,
terenuri de fotbal, tenis, volei, handbal, baschet etc.;
• Cursuri de limbi străine de largă circulaŃie internaŃională,
organizate de Centrul de Limbi Străine, finalizate cu Certificate de
competenŃă lingvistică şi de excelenŃă.

4. Înmatriculare
StudenŃii admişi în anul I de studiu sunt înmatriculaŃi prin Decizia
Rectorului UniversităŃii, pe baza aprobării cererii de înscriere şi a
semnării Contractului de studii între student şi Universitate.
StudenŃii transferaŃi de la alte universităŃi sunt înmatriculaŃi prin
Decizia Rectorului UniversităŃii Spiru Haret, în baza aprobării cererii de
transfer şi a semnării Contractului de studii între student şi Universitate.

5. Înscrierea
Înscrierea studentului(ei) în anul I se face la cererea acestuia
(acesteia), în maximum 10 zile de la data la care a fost declarat(ă)
admis(ă), dacă are dosarul complet, a achitat integral sau prima rată a
taxei de şcolarizare, a completat şi semnat fişa de înscriere şi
contractul de studii. Fiecare student(ă) este înscris(ă) în registrul
matricol, sub număr unic, valabil pentru întreaga perioadă de şcolarizare, în facultatea respectivă.
Înscrierea studentului(ei) în anul al II-lea şi următorii se face pe
baza rezultatelor şcolare din anul universitar precedent. Pentru a fi înscris,
studentul(a) este obligat(ă) să completeze şi să semneze contractul de studii
şi fişa de înscriere, în care se consemnează şi numărul chitanŃei cu care a
achitat taxa anuală de şcolarizare stabilită sau prima rată a acesteia.
Contractul de studii şi fişa de înscriere, completate la fiecare început
de an universitar, constituie dovada că studentul(a) a luat la
cunoştinŃă de Regulamentul privind activitatea profesională a
studenŃilor şi că s-a angajat să-l respecte. Data până la care se poate face
înscrierea este 1 octombrie al fiecărui an.
AbsolvenŃii cu diplomă ai învăŃământului superior de scurtă durată (colegii universitare, institute pedagogice de 3 ani) pot continua, cu
aprobarea Rectorului UniversităŃii, la recomandarea decanilor, studiile

în cadrul ciclului universitar de licenŃă (ZI, FR, ID), la
profilul/domeniul studiat iniŃial sau apropiat, cu susŃinerea examenelor
de diferenŃă.
6. Evaluarea
Evaluarea cunoştinŃelor se realizează electronic prin programul
Exam.ViewPro şi platforma e-Learning Blackboard. Pregătirea are la
bază cursul titularului de curs şi bibliografia minimală obligatorie
indicată în programa analitică.
La disciplinele cu caracter practic, modalităŃile de evaluare sunt
stabilite în funcŃie de specificul facultăŃii.

7. Structura anului universitar 2007 – 2008
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PLAN DE ÎNVĂłĂMÂNT
Anul I – Formele de învăŃământ ZI, FR şi ID
Durata studiilor (nr. credite): 3 ani (180)
(se aplică începând cu anul universitar 2005 – 2006)
Nr. de ore* - ÎnvăŃământ de zi
Nr.
crt.

Sem. 1
DENUMIREA DISCIPLINEI

Forma de
evaluare

Sem. 2

Ore săptămână

Ore săptămână

Credite

(E, Cv, V)
Sem. 1 Sem. 2

C

S

Lp Total

C

S

Lp

Total Sem. 1 Sem. 2

DISCIPLINE OBLIGATORII
1 Teorie şi metodolgie geografică

2

1

-

3

-

-

-

-

E

-

4

2 Geografie generală

-

-

-

-

2

1

-

3

-

E

-

4

3 Meteorologie

2

-

2

4

-

-

-

-

E

-

6

-

4 Climatologie

-

-

-

-

2

-

1

3

-

Cv

-

5

5 Hidrologie

2

-

2

4

-

-

-

-

Cv

-

6

5

-

6 Oceanografie

-

-

-

-

2

1

-

3

-

E

-

7 Geografie Umană Generală I

2

1

-

3

-

-

-

-

Cv

-

6

-

8 Geografie Umană Generală II

-

-

-

-

2

1

-

3

-

E

-

4

9 Topografie – Cartografie

2

-

2

4

-

-

-

-

E

-

4

-

10 Biogeografie

2

1

-

3

-

-

-

-

E

-

4

-

11 Geologia generală

-

-

-

-

2

-

2

4

-

E

-

5

-

-

-

-

2

-

1

3

-

Cv

-

4

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Cv

-

3

14 Psihologia educaŃiei

2

2

-

4

-

-

-

-

E

-

5

-

15 Pedagogie I (Fundamentele pedagogiei
+ Teoria şi metodologia curricumului)

-

-

-

-

2

2

-

4

-

E

-

5

15 Limbă străină

-

1

-

1

-

-

-

-

V**

-

1

-

16 Limbă străină

-

-

-

-

-

1

-

1

-

V**

-

1

12

3

6

21

12

3

4

19

-

-

30

30

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

12 Introducere în Geografia regională a
României
13 Practica de specialitate1)
DISCIPLINE FACULTATIVE

Total ore/săptămână
Total evaluări sem. (E, Cv, Vp)

4E+2Cv 4E+3Cv

Legendă: C = ore de curs; S = seminar; Lp = lucrări practice; E = examen; V = verificare pe parcurs; C = colocvii;
*Pentru studenŃii de la forma de învăŃământ cu frecvenŃă redusă (F.R.) se organizează lecŃii de sinteză.
**Pentru studenŃii de la forma de învăŃământ la distanŃă (I.D.) forma de evaluare este examenul.
1)
Practica de specialitate se realizează prin organizarea unei aplicaŃii de teren de 2 zile (24 ore) pe semestru
şi practica de studii de la sfârşitul anului, după sesiunea din vară de 15 zile (120 ore).

8.
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9.
PROGRAMELE ANALITICE
ANUL I
Semestrul 1
TEORIE ŞI METODOLOGIE GEOGRAFICĂ –
GEOGRAPHICAL THEORY AND METODOLOGY
Disciplină obligatorie; sem. 1; ore săptămânal – învăŃământ de zi: 2 curs, 1
seminar; total ore semestru 42; 4 credite; examen
I. CONłINUTUL TEMATIC AL DISCIPLINEI

Geografia ca ştiinŃă. Locul şi importanŃa geografiei în sistemul
ştiinŃelor Pământului. Mediul geografic ca obiect de studiu al geografiei.
Sistemul ştiinŃelor geografice.
Repere istorice ale devenirii geografiei ca ştiinŃă. Geografia
între Antichitatea greco-romană şi geografia modernă.
Geografia modernă şi contemporană. Dezvoltarea Şcolii geografice româneşti.

Metodologie geografică. Metode generale şi specifice
Geografiei. Procedee şi principii în cercetarea fizico-geografică. Baza
materială de lucru şi etapele cercetării fizico-geografice. Limbă – limbaj
– gândire geografică. Elemente ale limbajului fizico - geografic.
Elemente de teorie geografică. Ipoteze, concepŃii, paradigme,
modele şi legi în geografia fizică.
Teorii moderne în geografia fizică. Criza ştiinŃei
contemporane: viziunea pozitivist-reductionistă şi tendinŃe holiste.
Teoria generală a sistemelor şi teoriile morfologice aplicate în geografia
fizică. Teoria arhetipurilor şi teoria Gaia, paradigmele erei moderne.
II. LUCRĂRI PRACTICE ŞI SEMINARII
Prezentarea bazei bibliografice de specialitate existente în România.
Realizarea unui studiu fizico-geografic – modalităŃi de abordare, etape de lucru,
principii constructive. Harta generală şi harta tematică.
Tipuri de prezentări ştiinŃifice – prezentări orale şi poster.
III. BIBLIOGRAFIE MINIMALĂ OBLIGATORIE

2. Posea, Gr., Armaş, Iuliana (1998), Geografie fizică. Terra cămin al omenirii
şi sistemul solar, Editura Enciclopedică, Bucureşti.
3. Posea et al. (1986), Geografia de la A la Z, Editura ŞtiinŃifică, Bucureşti.

METEOROLOGIE – METHEOROLOGY
Disciplină obligatorie; sem. 1; ore săptămânal – învăŃământ de zi: 2 curs, 2
lucrări practice; total ore semestru 56; 6 credite; examen
I. CONłINUTUL TEMATIC AL DISCIPLINEI
Introducere în meteorologie. Obiectul de studiu şi ramurile meteorologiei;
istoricul dezvoltării pe plan internaŃional şi naŃional. Limite, compoziŃie şi structura
atmosferei.
Procese radiative. Componentele fluxului radiativ: radiaŃia solară directă,
difuză, globală, reflectată, efectivă, radiaŃia terestră, bilanŃul radiativ – caloric.

Procese termice: temperatura aerului, solului şi a marilor bazine
acvatice; modul de încălzire a diferitelor suprafeŃe active; variaŃiile diurne,
lunare şi anuale ale temperaturii.
Procese hidrice: vaporii de apă în atmosferă; umiditatea
aerului; forme de condensare şi sublimare; precipitaŃiile atmosferice.
Dinamica aerului: presiunea atmosferică; relieful baric; ciclonii
şi anticiclonii; circulaŃia aerului troposferic; vânturi dominante şi
vânturi locale.
Meteorologie sinoptică: mase de aer, fronturi atmosferice;
evoluŃia vremii în cicloni şi anticicloni; prognoza vremii.
II. LUCRĂRI ŞI APLICAłII PRACTICE
structura
reŃelei
ReŃeaua
meteorologică
naŃională:
meteorologice naŃionale; programe de observaŃii sinoptice,
climatologice şi agrometeorologice; staŃia şi platforma meteorologică;
noŃiuni de bază privind platformele meteorologice standard; dispunerea
instalaŃiilor şi aparatelor pe platformă; efectuarea observaŃiilor vizuale
şi instrumentale; prelucrarea şi interpretarea datelor meteorologice;
aparate şi instrumente pentru determinarea parametrilor meteorologici.
III. BIBLIOGRAFIE MINIMALĂ OBLIGATORIE

1. Armaş, Iuliana (2006), Teorie şi metodologie geografică, Editura FundaŃiei
România de Mâine, Bucureşti
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1. Povară, Rodica (2006), Meteorologie generală, Editura
FundaŃiei România de Mâine, Bucureşti
2. Ciulache, S. (2002), Meteorologie şi climatologie, Editura
Univ. Bucureşti
3. Măhăra, Ghe. (2001), Meteorologie, Editura UniversităŃii din
Oradea
4. Văduva Iulica (2003), Meteorologie. Îndrumător de lucrări
practice, Editura MondoRo, Bucureşti.

Fazele de transformare a apei.
Circuitul apei în natură.
Profilul hidrogeologic. Intocmirea hărŃilor hidrogeologice.
Perimetrul bazinelor hidrografice. Analiza hărŃilor, delimitarea
bazinului.
Determinarea suprafeŃei, lungimii şi lăŃimii bazinelor hidrografice.

Forma bazinelor hidrografice.
Determinarea altitudinii şi pantei medii a bazinelor hidrografice.
Sisteme de clasificare a reŃelei de râuri.
Determinarea debitelor de apă şi cartarea arealelor inundabile.
Elementele morfometrice ale cuvetelor lacustre.
III. BIBLIOGRAFIE MINIMALĂ OBLIGATORIE

HIDROLOGIE – HYDROLOGY
Disciplină obligatorie; sem. 1; ore săptămânal – învăŃământ de zi: 2 curs, 2
lucrări practice; total ore semestru 56; 6 credite; colocviu
I. CONłINUTUL TEMATIC AL DISCIPLINEI

Faza aeriană a ciclului apei: precipitaŃiile, evaporaŃia şi
evapotranspiraŃia.
Faza subterană a ciclului apei din sol şi din pânzele subterane.
Faza terestră a ciclului apei: Bazinul hidrografic cu elementele
sale morfometrice.
ReŃeaua hidrografică de la rigole la văile fluviale.
Hidrometria râurilor, niveluri, determinarea vitezei şi a
debitului râurilor.
Regimul hidrologic al râurilor din România. Caracteristicile
generale.
Scurgerea apei (medie, minimă, maximă), şi scurgerea de
aluviuni.
Glaciologia. Dinamica şi clasificarea gheŃarilor.
Limnologie. Clasificarea lacurilor după geneza cuvetelor lacustre.
Dinamica apei din lacuri, bilanŃul, regimul hidric şi sedimentele din lacuri.
II. LUCRĂRI ŞI APLICAłII PRACTICE

1. Zăvoianu, I. (2005), Hidrologie (ediŃia a II-a), Editura
FundaŃiei România de Mâine, Bucureşti.
2.Pişota, I. (1991), Caiet de lucrări practice, Tipografia
UniversităŃii Bucureşti.
3.Gâştescu, P. (1971), Lacurile din România. Limnologie
generală, Editura Academiei R.S.R., Bucureşti.

GEOGRAFIE UMANĂ GENERALĂ I – HUMAN GENERAL GEOGRAPHY I
Disciplină obligatorie; sem. 1; ore săptămânal – învăŃământ de zi: 2 curs, 1
seminar; total ore semestru 42; 6 credite; colocviu
I. CONłINUTUL TEMATIC AL DISCIPLINEI

Cadrul general al dezvoltării activităŃilor umane pe glob.
Locul geografiei economice în cadrul sistemului ştiinŃelor geografice.
Sistemul socio-economic mondial – sistem teritorial.
Teorii şi factori de localizare.
Cadrul geopolitic al dezvoltării activităŃilor umane – harta
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politică a lumii.
Mediul geografic şi resursele sale.
PopulaŃia şi aşezările Terrei. Resursele umane ale Terrei.
Aşezările umane şi rolul lor în dezvoltarea economică pe plan
mondial.
Elemente de geografie socială şi culturală. Caracteristici
spaŃiale ale relaŃiilor sociale la nivel mondial.
DistribuŃia limbilor şi religiilor la nivel mondial.
Caracteristici.
II. LUCRĂRI PRACTICE ŞI SEMINARII
Elemente teoretice şi metodologice. CorelaŃia sistem teritorial –
sistem economic.
Teorii şi factori de localizare a activităŃilor economice.
Harta politică a lumii.
Indicatorul dezvoltării umane.
III. BIBLIOGRAFIE MINIMALĂ OBLIGATORIE
1. Guran-Nica, Liliana, Dragomir, Marilena (2006), Geografie
umană generală, Editura FundaŃiei România de Mâine, Bucureşti.
2. Guran-Nica, Liliana, Dragomir, Marilena (2005), Geografie
economică mondială. Caiet pentru seminarii şi lucrări pratice, Editura
FundaŃiei România de Mâine, Bucureşti.
3. Aur, N., Gherasim, C. (2002), Geografie economică
mondială, Editura FundaŃiei România de Mâine, Bucureşti.
4. Ianoş, I. (2000), Sisteme teritoriale, Editura Tehnică,
Bucureşti.
5. Ianoş, I., Humeau, J.B. (2000), Teoria sistemelor de aşezări,
Editura Tehnică, Bucureşti.

TOPOGRAFIE – CARTOGRAFIE – TOPOGRAPHY-CARTOGRAPHY

Disciplină obligatorie; sem. 1; ore săptămânal – învăŃământ de zi: 2 curs, 2
lucrări practice; total ore semestru 56; 4 credite; examen
I. CONłINUTUL TEMATIC AL DISCIPLINEI
Elemente de topografie. Planuri, hărŃi, atlase. Erorile în măsurătorile terestre.

Marcarea şi semnalizarea punctelor topografice.
Măsurarea distanŃelor direct, corecŃiile aplicate distanŃelor.
Instrumente şi metode de măsurat unghiuri topografice.
Metode de ridicare în plan a unei suprafeŃe.
Felurile nivelmentului şi metode utilizate în determinarea
altitudinilor
punctelor.
Nivelmentul
geometric.
Nivelmentul
trigonometric.
Întocmirea unui plan topografic. Trasarea curbelor de nivel.
Elemente de cartografie. ProiecŃiile cartografice. Întocmirea hărŃilor generale
şi speciale. Măsurători pe hărŃi. Determinări de coordonate, suprafeŃe. Profilul
topografic.

II. LUCRĂRI ŞI APLICAłII PRACTICE
Elementele planurilor şi hărŃilor.
Măsurarea distanŃelor, suprafeŃelor şi pantelor pe hartă.
Instrumente utilizate în măsurătorile topografice.
Măsurarea unghiurilor topografice şi a distanŃelor.
Calculul unei drumuiri planimetrice şi de nivelment.
ReŃeaua cartografică în diverse proiecŃii cartografice.
Întocmirea hărŃilor generale şi a celor tematice.
Întocmirea hărŃilor speciale. Măsurători pe hărŃi. Determinări
de coordonate. ConstrucŃia unui profil topografic.
Interpretarea unui sector de hartă topografică.
III. BIBLIOGRAFIE MINIMALĂ OBLIGATORIE
1. Năstase, A., Osaci–Costache, Gabriela (2000), TopografieCartografie. Lucrări practice. Editura FundaŃiei România de Mâine,
Bucureşti
2. Năstase, A. (1993), ProiecŃii cartografice. Editura
UniversităŃii Bucureşti.
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3. Năstase, A. (1997), Topografie. Editura UniversităŃii
Bucureşti.

Răspândirea organismelor în biosferă.
Arealul biogeografic, densitatea indivizilor într-un areal,
reprezentarea cartografică a unui areal (aplicaŃie practică în Pădurea
Comana).
Identificarea şi caracterizarea plantelor higrofile şi xerofile pe
teren şi în laborator.
Elemente faunistice importante pentru zoogeografie.
Intocmirea hărŃilor privind repartiŃia vegetaŃiei pe Glob şi a
vegetaŃiei din România.

BIOGEOGRAFIE – BIOGEOGRAPHY
III. BIBLIOGRAFIE MINIMALĂ OBLIGATORIE
Disciplină obligatorie; sem. 1; ore săptămânal – învăŃământ de zi: 2 curs, 1
seminar; total ore semestru 42; 4 credite; examen
I. CONłINUTUL TEMATIC AL DISCIPLINEI
Biosfera. Răspândirea organismelor în cadrul învelişurilor distincte ale
globului pământesc: hidrosferă, litosferă, atmosferă; limite.

Diseminarea organismelor vii: activă şi pasivă; autochoria,
anemochoria, hidrochoria, zoochoria ; formarea arealelor biogeografice;
categorii de areale. Organisme ubicviste şi endemice.
InfluenŃa factorilor de mediu asupra dezvoltării şi
răspândirii organismelor. Factorii abiotici: climatici, edafici şi
orografici
Factorii biotici: competiŃia pentru hrană, comensalismul, simbioza şi
parazitismul.
Grupările de plante şi animale. Criterii privind delimitarea comunităŃilor de
organisme. Fitocenoza, zoocenoza, biocenoza, ecosistemul.

Domeniile de viaŃă ale globului terestru: acvatic, terestru,
subteran.
Regiunile biogeografice ale globului: Holarctică, Neotropicală,
Africano-Malgaşă,
Indo-Malayeză,
Australiană,
Polineziană,
Antarctică.
Aspecte de biogeografie a României: zonele şi etajele de
vegetaŃie din România; vegetaŃia intrazonală şi azonală; fauna zonelor
de munte, dealuri, podişuri, câmpii.
II. LUCRĂRI PRACTICE ŞI SEMINARII

1. Stănilă, Anca – Luiza (2004), Biogeografie, Editura FundaŃiei
România de Mâine, Bucureşti.
2. Lupaşcu, Angela (2001), Biogeografie, Editura FundaŃiei
România de Mâine, Bucureşti.
3. Călinescu, R., Bunescu, A., Pătroescu, N. M. (1972),
Biogeografia, Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti.
Semestrul 2
GEOGRAFIE GENERALĂ – GLOBAL GEOGRAPHY
Disciplină obligatorie; sem. 2; ore săptămânal – învăŃământ de zi: 2 curs, 1
seminar; total ore semestru 42; 4 credite; examen
I. CONłINUTUL TEMATIC AL DISCIPLINEI

Universul şi sistemul solar. Tabloul general al Universului în
cunoaşterea actuală. Calea Lactee şi sistemul solar.
Soarele – geneză şi evoluŃie, structură, dinamică şi importanŃă
pentru viaŃa terestră.
Planetele interioare şi exterioare– abordare comparativă.
Sistemul pământ – lună. Luna – importanŃa Lunii pentru
sistemul terestru, date astrofizice.
Terra – unicitatea sistemului terestru într-o abordare
comparativă. Date astrofizice. Mişcările Terrei. Structură internă,
dinamica terestră şi proprietăŃi fizice.
Sistemul terestru. EvoluŃia mediului terestru. Mediile naturale
şi continentale pe Glob.
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Schimbări globale. Stabilitate şi instabilitate în evoluŃia
sistemelor terestre.
Globalizarea intervenŃiei antropice în mediu; manifestări de tip
hazard şi risc.
Scenarii legate de încălzirea globală şi ridicarea nivelului
oceanului planetar.

Clasificări climatice. tipuri de climă şi distribuŃia lor geografică
Criterii folosite în clasificarea climatelor.
Clasificări climatice.
Zonele principale de climă ale Terrei, caracteristici şi distribuŃie geografică.
Variabilitate, tendinŃe şi schimbări climatice pe glob.
DefiniŃii, concepte, metode de cercetare.
Efecte ale variabilităŃii şi schimbărilor climatice asupra mediului natural şi
activităŃilor umane.

II. LUCRĂRI PRACTICE ŞI SEMINARII
AplicaŃie practică la Observatorul Astronomic.
Prezentări power point – structură, principii, realizarea unui proiect de
prezentare.
Medii naturale pe Glob, favorabilităŃi şi vulnerabilităŃi naturale şi culturale –
poziŃionare pe Glob, condiŃii fizico-geografice, probleme actuale.
III. BIBLIOGRAFIE MINIMALĂ OBLIGATORIE
1. Armaş, Iuliana (2006), Geografie fizică generală, Editura FundaŃiei România
de Mâine, Bucureşti
2. Posea Gr., Armaş, Iuliana (1998), Geografie fizică. Terra cămin al omenirii
şi sistemul solar, Editura Enciclopedică, Bucureşti.
3. Strahler, A. (1973), Geografie fizică, Editura ŞtiinŃifică, Bucureşti.
4. Posea et al. (1986), Geografia de la A la Z, Editura ŞtiinŃifică, Bucureşti.

CLIMATOLOGIE – CLIMATOLOGY

II. LUCRĂRI ŞI APLICAłII PRACTICE
Reprezentări grafice ale principalelor elemente climatice
(temperatură, precipitaŃii, vânt), prin folosirea şirurilor de date
meteorologice pe o perioadă de 10 - 30 de ani (în funcŃie de posibilităŃi)
de la staŃia meteorologică din zonă. Întocmirea unui studiu climatic al
regiunii sau a spaŃiului geografic local.
III. BIBLIOGRAFIE MINIMALĂ OBLIGATORIE
1. Povară, Rodica (2006), Climatologie generală, Editura
FundaŃiei România de Mâine, Universitatea Spiru Haret, Bucureşti.
2. Văduva, Iulica (2005), AplicaŃii de Climatologie, Editura
Universitară, Bucureşti.
3. Bogdan Octavia, Niculescu Elena (1999), Riscuri climatice în
România, Acad. Română.
4. Pop, Gh. (1988), Introducere în Meteorologie şi Climatologie.
Editura Şt. Encicl., Bucureşti.
5. Stoenescu, Şt., łâştea, D. (1962, 1966), Clima RPR, vol. I şi
II, Institutul Meteorologic Bucureşti.

Disciplină obligatorie; sem. 2; ore săptămânal – învăŃământ de zi: 2 curs, 1
lucrări practice; total ore semestru 42; 5 credite; colocviu
I. CONłINUTUL TEMATIC AL DISCIPLINEI
NoŃiuni introductive. Factorii generatori şi modificatori ai climei
DefiniŃia şi obiectul de studiu, clima şi climatul, direcŃii şi metode de
cercetare, ramuri şi istoricul climatologiei.
Procese cosmice, radiativ-calorice, dinamice, fizico-geografice şi antropice.

OCEANOGRAFIE – OCEANOGRAPHY
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Disciplină obligatorie; sem. 2; ore săptămânal – învăŃământ de zi: 2 curs, 1
seminar; total ore semestru 42; 5 credite; examen
I. CONłINUTUL TEMATIC AL DISCIPLINEI

Geneza şi întinderea oceanelor.
Obiectul oceanografiei: metode şi instrumente de cercetare.
Geneza oceanelor şi a mărilor: originea apei şi a cuvetelor
oceanice.
Întinderea Oceanului Planetar; subdiviziuni - oceane şi mări.
ProprietăŃi fizico-chimice şi dinamica. ProprietăŃile fizice şi
chimice ale apelor oceanice şi marine.
Mase de apă din regiunile reci şi calde; apele de adâncime.
Dinamica apelor oceanice: valuri, maree, curenŃi oceanici.
Sedimente marine: geneză, clasificări, repartiŃie.
ViaŃa în mări şi oceane: influenŃa mediului marin asupra
organismelor.
Resursele oceanului planetar. Resurse minerale şi biologice.
Poluarea Oceanului Planetar; protecŃia şi ocrotirea mediului
oceanic.
Cuplul ocean – atmosferă, autoreglarea energetică.
II. LUCRĂRI PRACTICE ŞI SEMINARII
Harta batimetrică şi profile ale reliefului fundului oceanelor.
Analiza regimului oxigenului la staŃia ConstanŃa.
Diagrama TS (temperatură - salinitate). DefiniŃia diagramei TS şi
realizarea ei.
Salinitatea apei. Diagrama la staŃia ConstanŃa.
DistribuŃia temperaturii în apa Oceanului Planetar pe latitudine şi
în adâncime.
Tipuri de maree. Diagrame. Spirala Eckman.
Analiza biocenozelor în zona de Ńărm a Mării Negre.
Marea Neagră şi litoralul românesc.
CurenŃii oceanici şi depistarea arealelor cu favorabilitate pentru
pescuitul oceanic.
III. BIBLIOGRAFIE MINIMALĂ OBLIGATORIE

1. Posea, Aurora (2005), Oceanografie (EdiŃia a III-a), Editura
FundaŃiei România de Mâine, Bucureşti.
2. Ross, D. (1976), Introducere în oceanografie, Editura
ŞtiinŃifică şi Enciclopedică, Bucureşti.

GEOGRAFIE UMANĂ GENERALĂ II
– HUMAN GENERAL GEOGRAPHY II
Disciplină obligatorie; sem. 2; ore săptămânal – învăŃământ de zi: 2 curs, 1
seminar; total ore semestru 42; 4 credite; examen
I. CONłINUTUL TEMATIC AL DISCIPLINEI

Dezvoltarea activitǎŃilor agricole pe glob. Premisele
dezvoltării agriculturii pe glob.
Tipuri de agricultură şi mari zone agricole pe glob.
Industria şi dezvoltarea sa teritorială pe glob. Industria –
componentă spaŃială.
Resursele energetice, metalurgice şi valorificarea lor.
Industria construcŃiilor de maşini.
TendinŃe în evoluŃia spaŃiilor industriale. Marile regiuni
industriale pe glob.
Infrastructură, comerŃ, turism şi dezvoltare globală.
Transporturile, căile de comunicaŃie şi schimburile economice.
Turismul.
Globalizarea, schimburile economice internaŃionale şi investiŃiile
străine.
II. LUCRĂRI PRACTICE ŞI SEMINARII
Rolul industriei în organizarea spaŃiului geografic.
Resursele energetice şi industria energiei electrice.
TendinŃe în evoluŃia spaŃiilor industriale. Turismul pe Glob.
Globalizarea. Fluxurile comerciale şi financiare.
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III. BIBLIOGRAFIE MINIMALĂ OBLIGATORIE
1. Guran-Nica, Liliana, Dragomir, Marilena (2006), Geografie
umană generală, Editura FundaŃiei România de Mâine, Bucureşti.
2. Guran-Nica, Liliana, Dragomir, Marilena (2005), Geografie
economică mondială. Caiet pentru seminarii şi lucrări pratice, Editura
FundaŃiei România de Mâine, Bucureşti.
3. Aur, N., Gherasim, C. (2002), Geografie economică
mondială, Editura FundaŃiei România de Mâine, Bucureti.
4. Negoescu, B., Vlăsceanu, Gh. (2001), Geografie economică.
Resursele Terrei, Meteora Press, Bucureşti.

GEOLOGIE GENERALĂ
– GENERAL GEOLOGY
Disciplină obligatorie; sem. 2; ore săptămânal – învăŃământ de zi: 2 curs, 2
lucrări practice; total ore semestru 56; 5 credite; examen
I. CONłINUTUL TEMATIC AL DISCIPLINEI

Câmpurile fizice ale Pământului şi elemente de geotectonică.
Elemente de fizică a Globului. Marile discontinuităŃi seismice. Structura
internă a Pământului. Plăci litosferice. Mişcarea divergentă a plăcilor.
Mişcarea convergentă. Mişcarea în lungul faliilor transformante.
Mişcări geologice catastrofice. Cutremure de pământ. Explozii
vulcanice. Vârsta relativă a corpurilor geologice şi a faliilor. Scara
geocronologică.
Elemente de mineralogie şi cristalografie.
Starea minerală cristalină. ProprietăŃi fizice ale cristalelor. Principalele
grupe de minerale: elemente native, halogenuri, sulfuri, oxizi, sulfaŃi, carbonaŃi,
fosfaŃi, silicaŃi. SoluŃii minerale fluide: soluŃii apoase, soluŃii organice, lichide
magmatice, magma. Cristalizarea din soluŃii.

şi roci metamorfice.
Corpuri geologice. Corpuri stratiforme şi nonstratiforme.
Corpuri stratiforme cutate. Corpuri fisurate, faliate, tipuri de falii.
Structuri şariate.
II. LUCRĂRI ŞI APLICAłII PRACTICE
Elemente de simetrie la cristale.
ProprietăŃile macroscopice ale mineralelor.
Studiul sistematic al mineralelor. Elemente native. Sulfuri. Oxizi şi
hidroxizi. CarbonaŃi. SulfaŃi. SilicaŃi.
Studiul rocilor magmatice: roci plutonice şi vulcanice.
Recunoaşterea rocilor plutonice şi a rocilor vulcanice după compoziŃia
mineralogică şi structură.
Studiul rocilor metamorfice. Recunoaşterea rocilor sedimentare
după compoziŃia mineralogică şi structură.
III. BIBLIOGRAFIE MINIMALĂ OBLIGATORIE
1. Luca, Anca, Marin, Cornelia, Popescu, Monica (2000), Geologie generală şi
Geologia României – Caiet de lucrări practice, Editura FundaŃiei România de Mâine,
Bucureşti

2. Şeclăman, M., Marin, Cornelia, Luca, Anca (1999),
Introducere în Geologie generală (pentru studenŃii geografi). Editura
Goèland.

INTRODUCERE ÎN GEOGRAFIA REGIONALĂ A ROMÂNIEI
- INTRODUCTION INTO REGIONAL GEOGRAPHY OF ROMANIA
Disciplină obligatorie; sem. 2; ore săptămânal – învăŃământ de zi: 2 curs, 1
lucrări practice; total ore semestru 42; 4 credite; colocviu
I. CONłINUTUL TEMATIC AL DISCIPLINEI

Elemente de petrologie şi geologie structurală. Elemente de
petrologie. Roci magmatice plutonice şi vulcanice. Sisteme
sedimentogene, bazine de sedimentare, roci sedimentare. Metamorfism
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Regionarea. Tipologie, principii şi caracteristici ale regionării. Obiectul de
studiu şi problemle legate de regionare în context general.
Regionarea fizico-geografică. Domeniul Carpato-danubiano-pontic şi rolul
acestuia în cadrul unităŃii şi permanenŃei poporului român.
Caracterizarea complexă (relieful, geologia, clima, hidrografia, vegetaŃia,
fauna, solurile, bogăŃiile subsolului, populaŃia, aşezările, industria, căile de
comunicaŃie, turismul) a CarpaŃilor, Depresiunii colinare a Transilvaniei, a
SubcarpaŃilor şi Dealurilor de Vest, a Podişurilor, a Câmpiilor, Deltei Dunării,
Litoralului, Platformei continentale şi Mării Negre.
Regionarea / Organizarea Administrativ - Teritorială. Organizarea
administrativă a României (judeŃe, oraşe, comune, sate).
Caracteristici legate de suprafeŃe, număr de locuitori, densitaŃii de populaŃie.
Dezvoltarea regională. Principii, caracteristici, obiective (promovarea
dezvoltării regiunilor sau zonelor deficitare; dezvoltarea regiunilor rurale ş.a.).
România şi organizaŃiile mondiale

II. LUCRĂRI ŞI APLICAłII PRACTICE
Analiza regionării fizico-geografice (argumentarea limitelor
dintre unităŃi).
Caracteristicile speciale ale Regiunilor de dezvoltare.
AplicaŃii în teren (pentru argumentarea, fixarea cunoştinŃelor şi
delimitarea unităŃilor teritoriale la diferite scări).
III. BIBLIOGRAFIE MINIMALA OBLIGATORIE

1. Posea Gr. et. all (1982), – Enciclopedia geografică a
României, Editura ŞtiinŃifică şi Enciclopedică, Bucureşti.
2. Posea Gr. (1999), – România - geografie şi geopolitică,
Editura FundaŃiei România de Mâine, Bucureşti.
3. *** (2004), – Cunoaşte România, Editura Economică,
Bucureşti.

Anul II – Formele de învăŃământ ZI, FR şi ID
Durata studiilor (nr. credite): 3 ani (180)
(se aplică începând cu anul universitar 2005 – 2006)
Nr. de ore* - ÎnvăŃământ de zi
Nr.
crt.

DENUMIREA DISCIPLINEI

Sem. 3

Forma de
evaluare

Sem. 4

Ore săptămână
C
S Lp Total

C

Credite

Ore săptămână
(E, Cv, V)
Sem. Sem.
3
4
S
Lp Total Sem. 3 Sem. 4

DISCIPLINE OBLIGATORII
1 Geomorfologie generală şi petrografică

2

-

2

4

-

-

-

-

E

-

6

-

2 Geomorfologie climatică şi antropică

-

-

-

-

2

-

2

4

-

E

-

5

3 Geografia populaŃiei

2

1

-

3

-

-

-

-

E

-

4

-

4 Geografia aşezărilor

-

-

-

-

2

1

-

3

-

E

-

5

5 Europa şi Ńările U.E. (I)

2

1

-

3

-

-

-

-

Cv

-

4

-

6 Europa şi Ńările U.E. (II)

-

-

-

-

2

1

-

3

-

E

-

5

7 Geografie mediului (I)

2

1

-

3

-

-

-

-

E

-

4

-

8 Geografia mediului (II)

-

-

-

-

2

1

-

3

-

E

-

4

9 AplicaŃii ale informaticii în geografie

-

-

2

2

-

-

-

-

E

-

4

-

10 Geologia României

-

-

-

-

2

1

-

3

-

Cv

-

4

11 Geografia solurilor

2

-

1

3

-

-

-

-

Cv

-

4

-

12 Practica de specialitate1)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Cv

-

3

2

-

1

3

-

-

-

-

Cv

-

4

-

-

-

-

2

-

1

3

-

Cv

-

4

-

1

3

-

-

-

-

Cv

-

4

-

-

-

-

2

-

1

3

-

Cv

-

4

-

-

-

2
2

-

1
1

3
3

Cv
-

Cv

4
-

4

2

-

4

-

-

-

-

E

-

5

-

5

-

1

-

MODULE DE APROFUNDARE
A. GEOGRAFIE REGIONALĂ
1

Metodica cercetărilor geografice

Geografia regiunilor din Uniunea
2
Europeană
B. GEOGRAFIE FIZICĂ APLICATĂ
1 Degradarea solurilor
2
2 Prelucrarea datelor hidrometeorologice

-

C. GEOGRAFIE UMANĂ ŞI TURISM
1 Sistem informaŃional în turism
2 Geografia utilizării terenurilor
DISCIPLINE FACULTATIVE
Pedagogie II. Teoria şi metodologia
1
2
instruirii şi evaluării
Didactica specialităŃii (Metodica
2
2
Predării Geografiei)
3 Limbă străină
4 Limbă străină
Total ore/săptămână
Total evaluări sem. (E, Cv, V)

2

-

4

-

-

-

-

E-

1

-

1

-

-

-

-

V**

-

-

-

-

-

-

1

-

1

-

V**

-

1

12

3

6

21

12

4

3

19

-

-

30

30

4E+3Cv 4E+3Cv

Legendă: C = ore de curs; S = seminar; Lp = lucrări practice; E = examen; V = verificare pe parcurs; C = colocvii;
*Pentru studenŃii de la forma de învăŃământ cu frecvenŃă redusă (F.R.) se organizează lecŃii de sinteză.
**Pentru studenŃii de la forma de învăŃământ la distanŃă (I.D.) forma de evaluare este examenul.
1)
Practica de specialitate se realizează prin organizarea unei aplicaŃii de teren de 2 zile (24 ore) pe semestru
şi practica de studii de la sfârşitul anului, după sesiunea din vară de 15 zile (120 ore).

PLAN DE ÎNVĂłĂMÂNT

11.
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Semestrul 3

PROGRAMELE ANALITICE
ANUL II

GEOMORFOLOGIE GENERALĂ ŞI PETROGRAFICĂ
– GENERAL AND PETROGRAPHIC GEOMORPHOLOGY –
Disciplină obligatorie; sem. 3; ore săptămânal – învăŃământ de zi: 2 curs, 2
lucrări practice; total ore semestru 56; 6 credite; examen
I. CONłINUTUL TEMATIC AL DISCIPLINEI

Relieful petrografic: pe granite, conglomerate, gresii, argile, nisip,
loess, carstul.
Reliefosfera: formele de relief şi procesele; noŃiuni şi concepte.
Geomorfologia planetară şi structural tectonică; teoria
geosinclinalelor şi teoria tectonicii globale.
Relieful erozivo-acumulativ: agenŃi, procese, legi, asocierea
proceselor în sisteme.
Procesele geomorfologice actuale
VersanŃii: specificul şi rolul acestora; glacis, pediment,
pediplenă.
Relieful fluviatil: procese, profil longitudinal, nivel de bază,
albie, luncă, terase, captări, bazinul morfohidrografic, formele de
acumulare.

Harta pantelor – definiŃie, scop, metode de calcul, scara
pantelor, realizare, repartiŃie, importanŃă practică. Cartarea fenomenelor
de risc geomorfologic.
Profilul geomorfologic: Realizarea profilelor transversale de
vale şi de interfluviu; profilele geomorfologice mixte; interpretare
generală şi particulară.
Blocdiagrama: blocdiagrama demonstrativă.
Metodologia
analizelor
granulometrice.
Prezentarea
metodologiei realizării analizelor morfometrice.
III. BIBLIOGRAFIE MINIMALĂ OBLIGATORIE
1. Posea Gr., Cruceru N. (2005), Geomorfologie, Editura
FundaŃiei România de Mâine, Bucureşti.
2. Posea Gr., Cioacă A. (2003) – Cartografierea geomorfologică
Editura FundaŃiei România de Mâine, Bucureşti.

GEOGRAFIA POPULAłIEI
– GEOGRAPHY OF POPULATION –
Disciplină obligatorie; sem. 3; ore săptămânal – învăŃământ de zi: 2 curs, 1
seminar; total ore semestru 42; 4 credite; examen

II. LUCRĂRI ŞI APLICAłII PRACTICE
Analiza hărŃii topografice în cercetarea reliefului, tipuri de
forme.
Interpretarea morfologică a reliefului pe hartă (interfluvii
tipuri de versanŃi).
Cartarea văilor, versanŃilor şi interfluviilor; raportul dintre
suprafeŃele orizontale şi înclinate; orientare, tipuri.
Harta hipsometrică; Întocmirea hărŃii şi a curbei hipsometrice.
Harta densităŃii fragmentării reliefului (definiŃie, scop,
metode de calcul pe bazine hidrografice şi pe pătrate module) –
importanŃă practică.
Harta energiei de relief – definiŃie, întocmirea hărŃii energiei
reliefului pe bazine.

I. CONłINUTUL TEMATIC AL DISCIPLINEI

ImportanŃa studierii populaŃiei în sistemul ştiinŃelor geografice
- condiŃiile apariŃiei şi evoluŃiei geografiei umane ca parte componentă a
geografiei.
Analiza şi prezentarea spaŃială a repartiŃieI populaŃiei pe glob
- condiŃii istorice, geografice, factori de influenŃă, densităŃi demografice,
zone de concentrări demografice pe glob, continente şi Ńări;
Dinamica populaŃiei – evoluŃie, factorii de influenŃă direcŃi şi
indirecŃi; analiza mişcării naturale şi ierarhizarea valorilor înregistrate pe
glob şi continente;
Mobilitatea spaŃială a populaŃiei - cauze, factori de influenŃă,
tipuri, repartiŃie a migraŃiei populaŃiei la nivel mondial, continente, Ńări;
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Analiza structurii populaŃiei – cauze, tipuri de structuri,
caracteristici principale ( pe sexe, pe grupe de vârstă, etnii, pe activităŃi
economice, religii, medii de locuire.
Prezentarea capitalului uman – forŃa de muncă, şomaj şi rolul
structurilor demografice în dezvoltarea economică generală. Indicele de
dezvoltare umană şi de sărăcie pe glob. Rolul populaŃiei în dezvoltarea
durabilă a planetei.
II. LUCRĂRI PRACTICE ŞI SEMINARII

Realizarea de hărŃi privind repartiŃia spaŃială, densitate, mişcare
naturală, migratorie a populaŃiei după valori înregistrate la nivel de
continente şi Ńări, cu evidenŃierea unor ierarhii a statelor în funcŃie de
valorile demografice înregistrate.
Utilizarea unor metode de reprezentare cartografică specifică –
metoda diagramelor şi a cercurilor structurate ş.a.
III. BIBLIOGRAFIE MINIMALĂ OBLIGATORIE
1. Cucu, V., Erdeli, G. (2005), Geografia populaŃiei şi a
aşezărilor umane, Editura Universitară, Bucureşti.
2. Erdeli, G., Dumitrache, Liliana (2001), Geografia populaŃiei,
Editura Corint, Bucureşti.
3. Ilinca, N. (2004), Geografie umană – populaŃia şi aşezări,
Editura CD - Press, Bucureşti
4. Simon, Tamara, Andrei, Mădălina (2004) – Geografia
economică a Terrei capitolul populaŃie, Editura FundaŃiei România de
Mâine, Bucureşti.
5. Cucu V (1997), Geografia umană şi generală, Casa de
editură” ViaŃa Românească”, Bucureşti.
EUROPA ŞI łĂRILE U. E. (I)
– EUROPE AND E. U. COUNTRIES (I) –
Disciplină obligatorie; sem. 3; ore săptămânal – învăŃământ de zi: 2 curs, 1
seminar; total ore semestru 42; 4 credite; colocviu

Prezentarea fizico-geografică de ansamblu. Europa ca sistem
continental raportat la continentele vecine (ex. Asia, Africa).
Structura geologică şi evoluŃia paleogeografică; etape importante
în apariŃia şi dezvoltarea marilor unităŃi tectono-structurale.
Principalele unităŃi de relief.
Caracteristici ale elementelor meteo-climatice, hidrografice şi
biopedologice (clima, apele, vegetaŃia, fauna, solurile).
Caracterizarea umană, sistemul socio-politic şi economic
european. EvoluŃia şi dinamica populaŃiei (structura, mişcarea
naturală).
Tipuri de concentrare a populaŃiei, spaŃiul rural, reŃeaua de
centre urbane.
Specificul economiei la nivel regional, valorificarea resurselor,
restructurarea agriculturii şi industriei în condiŃiile creşterii ponderii
turismului, serviciilor, transporturilor.
II. LUCRĂRI PRACTICE ŞI SEMINARII
ÎmpărŃirea administrativ-politică, Ńări, capitale, date statistice
privind suprafaŃa, populaŃia etc. (tabele, hartă oarbă).
Reprezentări grafice şi tabele cu evaluări secvenŃiale referitoare
la relief, hidrografie, aşezări urbane, populaŃie etc.
Întocmirea de profile geografice complexe.
III. BIBLIOGRAFIE MINIMALĂ OBLIGATORIE
1. Aur, N., Gherasim, C., (2002), Geografie economică
mondială, Editura FundaŃiei România de Mâine, Bucureşti
2. Brunet, R., (coord.), (1990-1996), Géographie universelle,
vol. 2, 9, 10, Edition Belin-Reclus, Paris
3. Horia, C. Matei, S., NeguŃ, I., N., (2005), Enciclopedia
statelor lumii, Editura Meronia
4. Marin I., Marin M., (2002), Geografie regională. Europa,
Editura Universitară, Bucureşti

I. CONłINUTUL TEMATIC AL DISCIPLINEI
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GEOGRAFIA MEDIULUI I
– GEOGRAPHY OF ENVIRONMENT I –
Disciplină obligatorie; sem. 3; ore săptămânal – învăŃământ de zi: 2 curs, 1
seminar; total ore semestru 42; 4 credite; examen

Elaborarea bilanŃurilor de mediu şi a studiilor de impact asupra
mediului.
Modelul schimbărilor globale. Model de organizare şi analiză a
unei arii protejate.
Cartarea categoriilor de surse de poluare şi deşeuri pe eşantioane
de Ńesut urban

I. CONłINUTUL TEMATIC AL DISCIPLINEI

III. BIBLIOGRAFIE MINIMALĂ OBLIGATORIE
NoŃiuni fundamentale. Teoria generală a sistemelor. Sisteme
naturale.
Tipuri de medii. Medii naturale. Medii antropice şi antropizate.
Medii artificiale.
Energiile din mediu. Circuitul energetic.
Biosfera - substanŃa, energia, organizarea. Biotop şi
biocenoză.
Limitele naturii şi capacitatea de suport a ecosistemelor.
......................................... Activitatea umană şi degradarea mediului.
.......Calitatea mediului şi efectele poluării. Poluare-contaminare.
.................................. Poluarea cu deşeuri. Poluarea atmosferei.
Poluarea solului. Poluarea cu pesticide. Poluarea cu îngrăşăminte.
. Poluarea acvatică. Poluare naturală şi artificială. Poluarea fizică.

1. Ciplea şi colab. (1978), Poluarea mediului ambiant.
2. Cogălniceanu, Al., Cogălniceanu, D. (1998), Energie,
economie, ecologie, EdituraTehnică, Bucureşti, 204p.
3. Ungureanu, Irina (1984), Analiza protecŃiei mediului
înconjurător, Centr. Multipl. Univ. Alexandru Ioan Cuza, Iaşi.

Poluarea prin catastrofe naturale. Poluarea prin accidente tehnologice.
Sisteme actuale de supraveghere a poluării mediului.

PărŃi componente ale calculatorului. Utilizarea ferestrelor.
Utilizarea aplicaŃiei Windows. Gestionarea unităŃilor de disc, a
dosarelor şi a fişierelor.
Pachetul Office – Deschiderea aplicaŃiei Word sub Windows.
Numerotarea paginilor, anteturi, subsoluri.
Pachetul Office - Deschiderea aplicaŃiei Excel sub Windows.
Utilizarea domeniilor de celule, inserarea şi eliminarea celulelor a
rândurilor şi a coloanelor. Crearea diagramelor.
Pachetul Office - Deschiderea aplicaŃiei Access sub Windows.
Deschiderea şi închiderea programului PowerPoint. Ieşirea,
ştergerea şi copierea din diapozitive.
Programe dedicate prelucrării grafice.
Test – cunoştinŃe de laborator.

Dezvoltarea economică şi
sustenabilă.
ProtecŃia mediului.

echilibrul

economic.

Dezvoltarea

II. LUCRĂRI PRACTICE ŞI SEMINARII

NoŃiuni introductive. Biotop, biocenoză, ecosistem, geosistem,
mediu, peisaj.
EvoluŃia peisajului în timp geologic şi în timp istoric.
Circuitul
macroelementelor,
microelementelor
şi
ultraelementelor. Determinarea indicilor ecometrici – prezentare, calcul,
realizare diagrame.
Tipuri de mediu la nivel local, regional şi global.
Management de mediu – infrastructura în România. Evaluarea
impactului de mediu.

APLICAłII ALE INFORMATICII ÎN GEOGRAFIE
– COMPUTER SCIENCE AND GEOGRAPHY –
Disciplină obligatorie; sem. 3; ore săptămânal – învăŃământ de zi: 2 lucrări
practice; total ore semestru 28; 4 credite; examen

I. LUCRĂRI ŞI APLICAłII PRACTICE

II. BIBLIOGRAFIE MINIMALĂ OBLIGATORIE

1. Muntean, M., Marius, J. (1996), MS-DOS 6.22, Comenzi,
22

exemple, metode, Editura Promedia Plus, Cluj Napoca.
2. Joe Krainak (1996), Ghidul bobocului pentru calculatoare
personale - Editura Teora.
3. Marinescu, D., Trandafirescu, M. (1994), PC Manualul
începătorului, Editura Teora.
4. Trudi Reisner (1995), Windows 95 în 10 minute, Editura Teora.
5. Mârsanu, R. (1995), Sistemele de operare MS-DOS si UNIX,
Editura Tehnica.
I.T.C.I (1989), Utilizarea sistemului de operare DOS-PC, ITCI.
6. Popovici, C., Georgescu, N., State, L. (1990), Bazele
informaticii, vol. I., Tipog. Univ. Bucureşti.

Însuşirile morfologice ale solurilor. Grosimea şi numărul
orizonturilor. Textura şi culoarea solului.
Inventarierea solurilor şi evaluarea terenurilor. HărŃi de sol
(de pedotop) după scopul studiilor pedologice. HărŃi interpretative (de
pretabilitate şi favorabilitate).
II. LUCRĂRI ŞI APLICAłII PRACTICE
Analiza principalelor procese pedogenetice şi materializarea acestora pe baza
interpretării hărŃii solurilor la diferite scări.

Identificarea orizonturilor diagnostice de sol pe monoliŃi şi
micromonoliŃi, determinarea principalelor însuşiri ale solurilor.
Întocmirea hărŃii de pedotop, a hărŃilor corelative şi a celor interpretative pe
eşantioane.
III. BIBLIOGRAFIE MINIMALĂ OBLIGATORIE

GEOGRAFIA SOLURILOR
– GEOGRAPHY OF SOILS –
Disciplină obligatorie; sem. 3; ore săptămânal – învăŃământ de zi: 2 curs, 1
lucrări practice; total ore semestru 42; 4 credite; colocviu
I. CONłINUTUL TEMATIC AL DISCIPLINEI

1. Parichi, M. (1999), Pedogeografie cu noŃiuni de pedologie,
Editura FundaŃiei România de Mâine, Bucureşti.
2. Florea, N., Parichi M. (1983), Harta solurilor României scara
1:3.500.000. Geografia României I, Geografia fizică, Editura Acad.
Române.
3. Stănilă Anca-Luiza, Parichi M. (2001), cartografierea
solurilor, Editura FundaŃiei România de Mâine, Bucureşti.
4. *** (1980), Sistemul român de clasificare a solurilor,
I.C.P.A., Bucureşti.

Alcătuirea organo-minerală a solului. Trasformarea rocilor,
materiale parentale diagnostice, însuşirile fizice şi chimice ale acestora.
Transportul de materiale în sol. Rolul factorilor bioclimatici generali şi a celor locali.
Eluvierea , iluvierea, gleizarea, pseudogleizarea, salinizarea şi alcalizarea.

Orizonturi pedogenetice şi orizonturi diagnostice.
Nomenclatura şi desemnarea internaŃională a orizonturilor.
Sistematica solurilor. Principiile clasificării moderne. DefiniŃia
şi ierarhizarea unităŃilor taxonomice, clasificarea ierarhizată a solurilor.
Principiile clasificării naturaliste, clasificarea FAO/UNESCO.
Clasificarea taxonomică a solurilor României. Asemănări şi
deosebiri între sistemul de clasificare 2000 şi sistemul 1980.

METODICA CERCETĂRILOR GEOGRAFICE REGIONALE
– METODOLOGY OF THE REGIONAL GEOGRAPHICAL RESARCH –
Disciplină obligatorie; sem. 3; ore săptămânal – învăŃământ de zi: 2 curs, 1
lucrări practice; total ore semestru 42; 4 credite; colocviu
I. CONłINUTUL TEMATIC AL DISCIPLINEI

EvoluŃia conceptului de geografie regională
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Tipuri de regiuni geografice (ca teritoriu; ca entitate; ca sistem
spaŃial)
Problema delimitărilor regiunilor geografice;
Principii : principiile spaŃialităŃii, cauzalităŃii, integrării şi
istorismului;
Etape (documentarea, analiza şi finalizarea);
Metode de cercetare în geografia regională (comune şi altor
ştiinŃe; comune şi altor ramuri geografice; specifice geografiei regionale
)

DEGRADAREA SOLURILOR
– SOIL DEGRADATION Disciplină obligatorie; sem. 3; ore săptămânal – învăŃământ de zi: 2 curs, 1
lucrări practice; total ore semestru 42; 4 credite; colocviu
I. CONłINUTUL TEMATIC AL DISCIPLINEI

II. LUCRĂRI ŞI APLICAłII PRACTICE

Teme de dezbatere pentru proiecte de licenŃă privind studiul
geografic complex al unei regiuni geografice (zi). Fiecare student va
întocmi o lucrare cu privire la o unitate geografică regională din care
face parte lucrarea sa de licenŃă, sau asupra modului în care a justificat
caracterele regionale ale spaŃiului studiat. Tema va fi dezbătută şi
susŃinută la orele de seminar şi notată ca atare.
Teme de lucrări practice sau referate (frecvenŃă redusă):
Pentru acceptarea la examen, studenŃii de la cursurile cu frecvenŃă
redusă vor elabora un referat selectat de profesorul titular al disciplinei
şi vor fi depuse la secretariat cu cel târziu 10 zile înainte de sesiune
pentru a fi notate. Acest referat, poate să fie realizat şi trimis pe suport
electronic cu 10 zile înaintea sesiunii de examene.
III. BIBLIOGRAFIE MINIMALĂ OBLIGATORIE
1. Cocean, P. (2002), Geografie regională. EvoluŃie, concepte,
metodologie, Presa Universitară Clujeană
2. Morariu, T., Velcea, Valeria (1971), Principii şi mijloace de
cercetare în geografia fizică, Editura Academiei, Bucureşti
3. Panaite, Ludmila (1970), Metodica cercetărilor economico –
geografice, Centrul de multiplicare al UniversităŃii Bucureşti.
4. *** (1975-1979), Atlasul Geografic National, Editura
Academiei, Bucureşti.

NoŃiuni introductive. Cartografierea eroziunii solurilor în România.
Definirea şi clasificarea eroziunii, factorii determinanŃi ai eroziunii solurilor.
Eroziunea de suprafaŃă şi adâncime, cartografierea eroziunii solurilor.

Organizarea antierozională a terenurilor. Organizarea
antierozională a terenurilor arabile, a terenurilor destinate plantaŃiilor
viticole, pomicole şi pajiştilor. Măsuri de amenajare şi combatere a
eroziunii de adâncime, prevenirea şi combaterea eroziunii eoliene.
Exploatarea şi întreŃinerea lucrărilor de prevenire şi
combatere a eroziunii solului. ÎntreŃinerea drumurilor, benzilor
înierbate, valurilor de pământ, debuşeelor, teraselor, taluzurilor a
lucrărilor hidroameliorative. Rezultate de producŃie.
II. LUCRĂRI ŞI APLICAłII PRACTICE

Erodabilitatea solurilor, harta eroziunii solurilor din România.
Cercetarea şi cartografierea eroziunii solurilor. Fazele cercetării
eroziunii solurilor.
Criterii de apreciere a gradului de eroziune a solului.
Aprecierea eroziunii de adâncime.
Metode experimentale de teren în determinarea eroziunii de suprafaŃă.

Metode experimentale în determinarea eroziunii în adâncime.
Determinarea pe o hartă la scară mare a elementelor morfometrice ale
ogaşelor şi ravenelor.
Metode de lucru în laborator. Metode grafice.
Recomandări agropedoameliorative.
III. BIBLIOGRAFIE MINIMALĂ OBLIGATORIE
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1. MoŃoc, M., Munteanu, S., Băloiu, V., Stănescu, P., Mihai, Gh.
(1975) Eroziunea solului şi metode de combatere, Editura Ceres,
Bucureşti
2. Parichi, M. (2000), Eroziunea şi combaterea eorziunii solului,
Editura FundaŃiei Românie de Mâine, Bucureşti.
3. Surdeanu, V. (1998), Geografia terenurilor degradate, Editura
Presa Universitară Clujeană
4. Popa, A. şi colab. (1984), Combaterea eroziunii solului pe
terenurile arabile, Editura Ceres, Bucureşti.

METODICA PREDĂRI GEOGRAFIEI
– METHODOLOGY OF GEOGRAPHY TEACHING –
Disciplină obligatorie; sem. 3; ore săptămânal – învăŃământ de zi: 2 curs, 2
seminar; total ore semestru 56; 5 credite; examen
I. CONłINUTUL TEMATIC AL DISCIPLINEI

Geografia ca obiect de învăŃământ.
Programele de geografie.
Obiectivele procesului de învăŃământ geografic şi operaŃionalizarea
lor
Metode de instruire şi autoinstruire în activităŃile didactice geografice.
Mijloace de învăŃământ utilizate în predarea-învăŃarea geografiei.
Utilizarea unor suporturi de instruire de tip curricular.
Proiectul didactic.
Tipuri şi forme de organizare şi desfăşurare a activităŃii didactice
geografice.
Evaluarea rezultatelor învăŃării.
ActivităŃi extraşcolare.
II. LUCRĂRI PRACTICE ŞI SEMINARII

Aplicarea principiilor didactice în predarea – învăŃarea
geografiei. Utilizarea manualelor ca resurse de instruire.
Macroproiectarea instruirii la geografie - obiective cadru şi de referinŃă.

Proiectul didactic, stabilirea obiectivelor operaŃionale pentru lecŃiile de
geografie la clasele gimnaziale.

Utilizarea mijloacelor moderne în predarea geografiei – la
clasele V-VIII.
Întocmirea fişelor de observaŃie în orizontul local, în cadrul
activităŃilor desfăşurate de elevi în expediŃiile şcolare.
III. BIBLIOGRAFIE MINIMALĂ OBLIGATORIE
1. Dulamă, Maria Eliza (1996), Didactica geografică, Casa de
editură „Atlas – Clusium” S.R.L., Cluj-Napoca.
2. Dulamă, Maria Eliza (2000), Metodele, strategii şi tehnici
didactice activizate, cu aplicaŃii în geografie, Casa de editură „Atlas –
Clusium” S.R.L., Cluj-Napoca.
3. Ionescu, M., Radu I. (1995), Didactica modernă, Editura
Dacia, Cluj-Napoca.
4. Ilinca Nicolae (1999), Didactica geografică, Editura Corint,
Bucureşti.
5. MândruŃ, O., Apostol, Gabriela (1998), Curriculum şcolar,
clasele IV-IX, Ghid metodologic, Editura Corint, Bucureşti.
6. Schoumaker, Bernadette, Mérenne (1999), Didactica
Geografiei, vol. I, Editura „All EducaŃional”, Bucureşti.
GEOGRAFIA UTILIZĂRII TERENURILOR

– LAND USE GEOGRAPHY –
Disciplină obligatorie; sem. 3; ore săptămânal – învăŃământ de zi: 2 curs, 1
lucrări practice; total ore semestru 42; 4 credite; examen
I. CONłINUTUL TEMATIC:

Conceptul şi definiŃia geografiei utilizării terenurilor.
RelaŃiile dintre componentele fizico-geografice (structuri
geologice, relief, climă, ape, soluri, vegetaŃie, faună) şi modul de
utilizare a terenurilor.
RelaŃiile dintre categoriile de utilizare şi structurile socioeconomice (locale, regionale, naŃionale, continentale).
Componentele modului de utilizare a terenurilor.
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Terenurile agricole; terenurile arabile; terenurile viticole;
terenuri pomicole; alte categorii de terenuri agricole
Terenurile forestiere; terenurile cu ape; terenurile cu căi de
comunicaŃie; terenurile cu păşuni şi fâneŃe naturale; alte categorii
de terenuri
Amenajări legate de utilizarea terenurilor.
II. LUCRĂRI ŞI APLICAłII PRACTICE:
InfluenŃele morfohidrografice asupra utilizării terenurilor.
Terenurile agricole; terenurile arabile; terenurile viticole; terenurile pomicole –
zone şi arii, producŃii; reprezentare grafică şi cartografică a suprafeŃelor şi producŃiilor.
Amenajările funciare ca factor de influenŃă asupra structurii şi caracterelor
teritoriale ale utilizării terenurilor.
Alte reprezentări grafice şi cartografice privind utilizarea terenurilor.

AplicaŃie teren (itinerantă): 1 – 2 zile în zona periurbană a
Bucureştilor.
III. BIBLIOGRAFIE MINIMALĂ OBLIGATORIE
1. Iordan, I. (2006), România – Geografie umană şi economică,
Editura FundaŃiei România de Mâine, Bucureşti.
2. Iordan, I. (1994), Utilizarea terenurilor în România, Rev.
Geografica, I, Editura Academiei Române, Bucureşti.
3. Iordan, I. Şi colab. (1985, 2000), Harta geograficoeconomică, scara 1:800.000, Editura ŞtiinŃifică şi Enciclopedică,
Bucureşti.
4. Iordan, I. şi colab. (1963), Harta utilizării terenurilior în
România, Rev. Probleme de geografie, XI Bucureşti.
*** Geografia Dunării româneşti (1969), Editura Academiei
Române, Bucureşti.
*** Atlas R. S. România (1972-1979), Editura Academiei
Române, Bucureşti.
*** Enciclopedia geografică a României (1982) (coordonator
Gr. Posea), Editura ŞtiinŃifică şi Enciclopedică, Bucureşti.
*** Geografia României (tratat) (1983 – 2005) vol. I – V, Edit. Academiei
Române, Bucureşti.
Semestrul 4

GEOMORFOLOGIE CLIMATICĂ ŞI ANTROPICĂ
– CLIMATE AND ANTROPIC GEOMORPHOLOGY –
Disciplină obligatorie; sem. 4; ore săptămânal – învăŃământ de zi: 2 curs, 2
lucrări practice; total ore semestru 56; 5 credite; examen
I. CONłINUTUL TEMATIC AL DISCIPLINEI

Relieful structural: pe structuri tabulare, monoclinale, domuri,
cutate, discordante, faliate, apalaşian şi relieful pânzelor tectonice.
Relieful vulcanic: de acumulare, de explozie, de eroziune,
pseudovulcani.
Relieful glaciar: cauzele glaciaŃiunilor, tipuri de gheŃari, forme
glaciare montane şi de calotă.
Relieful periglaciar: procese, structuri, forme de versant, pe
suprafeŃe plane, depozite.
Relieful domeniului temperat.
Relieful regiunilor aride şi semiaride.
Relieful litoral. Relieful submarin: şelf, abrupt, glacis, dorsale,
platouri, fose.
Geomorfologia antropică: eroziunea antropică şi fenomene
geomorfologice de risc.
FuncŃiile şi rolul reliefului în cadrul mediului terestru şi al
societăŃii omeneşti.
Regionarea geomorfologică: principii şi operaŃiuni de
regionare.
II. LUCRĂRI ŞI APLICAłII PRACTICE
Harta proceselor geomorfologice.
Relieful fluviatil. Relieful petrografic.
Relieful structural interpretat şi reprezentat
topografice (1:50 000).
Relieful glaciar interpretat şi reprezentat
topografice (1:50 000).
Relieful litoral interpretat şi reprezentat
topografice (1:50 000).
Cartografierea versanŃilor şi a proceselor
specifice;

pe baza hărŃii
pe baza hărŃii
pe baza hărŃii
geomorfologice
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Realizarea hărŃii de risc geomorfologic (la diferite scări).
HărŃile geomorfologice la scară medie (1:50 000 – 1:100 000).
Regionarea
geomorfologică.
Legenda
hărŃii
regionării
geomorfologice 1:750 000.
Planul unei lucrări de geomorfologie regională.
III. BIBLIOGRAFIE MINIMALĂ OBLIGATORIE
1. Posea, Gr., Cruceru, N. (2005), Geomorfologie, Editura
FundaŃiei România de Mâine.
2. Posea, Gr., Grigore, M., Popescu, N., Ielenicz, M. (1976),
Geomorfologie, Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti.
GEOGRAFIA AŞEZĂRILOR
– GEOGRAPHY OF SETTLEMENTS –
Disciplină obligatorie; sem. 4; ore săptămânal – învăŃământ de zi: 2 curs, 1
seminar; total ore semestru 42; 5 credite; colocviu
I. CONłINUTUL TEMATIC AL DISCIPLINEI

Originea şi apariŃia aşezărilor umane: cauze, factori de
influenŃă, evoluŃie, tipuri esenŃiale de aşezări umane pe glob, cotinente,
regiuni geografice;
Modul de organizare şi sistematizare a aşezărilor umane:
planuri de dezvoltare, tipuri de planuri, urbanizare şi sistematizare;
Dezvoltarea funcŃiilor în aşezările umane: cauze, condiŃii,
definire, tipologie şi metode de analiză; criterii de clasificare a oraşelor
şi a satelor.
Ierarhizarea aşezărilor umane: pe medii de locuire, după mai
multe criterii –suprafaŃă, populaŃie, densitate, activităŃi economice,
fizionomie, etc.;
Prezentarea unor profile regionale semnificative prin
continuitatea aşezărilor, nivelul de dezvoltare urbanistică, stabilitate
demografică şi viabilitate economică.
Concluzii finale privind tendinŃele de dezvoltare viitoare ale
aşezărilor umane, aplicarea high-tech-ului în dezvoltarea şi
modernizarea habitatului uman.

II. LUCRĂRI PRACTICE ŞI SEMINARII
Realizarea de hărŃi privind repartiŃia spaŃială aşezărilor umane
după numărul populaŃiei, pe categorii de mărime, cu ierarhizare în
funcŃie de valorile calitative şi cantitative înregistrate. Utilizarea unor
metode cartografice specifice de reprezentare.
Realizarea de hărŃi privind repartiŃia statelor după ponderea
populaŃiei rurale şi urbane la nivelul continentelor, a unor mari state
prin prelucrarea unor date statistice din anuare demografice
internaŃionale.
Analiza zonelor funcŃionale pentru mediul rural şi urban –
gestionarea resurselor naturale, umane şi economice şi abordarea
influenŃelor directe şi indirecte.
III. BIBLIOGRAFIE MINIMALĂ OBLIGATORIE
1. Ilinca, N. (2004), Geografie umană – populaŃia şi aşezări,
Editura CD- Press, Bucureşti
2. Erdeli, G., Dumitrache Liliana (2001), Geografia populaŃiei,
Editura Corint, Bucureşti
3. Simon Tamara, Andrei Mădălina (2004) – Geografia
economică a Terrei, Editura FundaŃiei România de Mâine, Bucureşti
4. Cucu, V. (1997), Geografia umană şi generală, Casa de editură
”ViaŃa Românească”, Bucureşti
5. Cucu, V. (1981), Geografia populaŃiei şi a aşezărilor umane,
Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti
EUROPA ŞI łĂRILE U.E. (II)
– EUROPE AND E. U. COUNTRIES –
Disciplină obligatorie; sem. 4; ore săptămânal – învăŃământ de zi: 2 curs, 1
seminar; total ore semestru 42; 5 credite; examen
I. CONłINUTUL TEMATIC AL DISCIPLINEI

Regiuni geografice. UnităŃi naturale reprezentative, diferenŃieri
regionale.
Europa Nordică: Suedia, Finlanda, łările Baltice
Europa Vestică: Marea Britanie, FranŃa, Belgia, Olanda
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Europa Centrală: Germania, Polonia, Austria, Cehia, Slovacia,
Ungaria, România.
Europa Sudică: Portugalia, Spania, Italia, Grecia, Slovenia, Bulgaria.

Europa Estică: Rusia, Ucraina, Belarus.
Uniunea Europeană: istoric, structură, instituŃii.
Geografia Ńărilor din Uniunea Europeană.
II. LUCRĂRI PRACTICE ŞI SEMINARII
Prezentarea unei regiuni printr-o schiŃă de hartă generală pe care
să se poată reprezenta: elemente ale cadrului natural, ale celui uman şi
economic analizate secvenŃial.
Căutare pe internet pentru selectarea unor materiale necesare
studiului.
Întocmirea unui referat în care să se cuprindă alte detalii
geografice ce privesc regiunea analizată.
III. BIBLIOGRAFIE MINIMALĂ OBLIGATORIE
1. Ielenicz, M., Marin, I., Marin, M., Tişcovschi, A, (2002),
Europa. Enciclopedie geografică, Editura Corint, Bucureşti.
2. Marin, I., (1999), Geografie regională, Europa, Asia, Editura
FundaŃiei România de Mâine, Bucureşti.
3. Marin, M., Gherasim, C., (2002), Continentele. Probleme
speciale de geografie regională, Editura FundaŃiei România de Mâine,
Bucureşti.
4. Simon, Tamara, Andrei, Mădălina, (2004), Geografia
economică a Terrei, Editura FundaŃiei România de Mâine, Bucureşti.

Disciplină obligatorie; sem. 4; ore săptămânal – învăŃământ de zi: 2 curs, 1
seminar; total ore semestru 42; 4 credite; examen
I. CONłINUTUL TEMATIC AL DISCIPLINEI

Date generale: terminologie, clasificare, praguri de diferenŃiere, normative.
Poluarea antropică a geosferelor. Poluarea fizică, chimică şi biologică a
atmosferei. Poluarea atmosferei în România. Poluarea fizică, chimică şi biologică a
solului. Poluarea solului în România. Poluarea fizică, chimică şi biologică a apelor.
Poluarea apelor în România. Poluarea cu deşeuri: categorii, surse de deşeuri,
gestionarea deşeurilor. Procese naturale şi antropice de epurare a aerului, solului şi
apei.

Poluarea prin catastrofe naturale şi accidente tehnologice.
Poluarea trans-frontalieră şi globală.
Fenomene meteorologice provocate de poluare.
Supravegherea calităŃii mediului: calitatea mediului, sisteme
de supraveghere, evaluarea impactului ecologic, igiena şi ingineria
mediului, conştiinŃa ecologică.
................ ProtecŃia mediului. Bazele ecologice ale protecŃiei mediului.
II. LUCRĂRI PRACTICE ŞI SEMINARII

.......... Evaluarea impactului de mediu. Elaborarea bilanŃurilor de mediu.
...................................... Elaborarea studiilor de impact asupra mediului.
................................................................. Modelul schimbărilor globale.
................................ Model de organizare şi analiză a unei arii protejate.
............................................................ Modele ale dispersiei poluanŃilor.
Fişa de analiză a stării mediului în unităŃi industriale. Realizare de chestionare
Cartarea categoriilor de surse de poluare şi deşeuri pe eşantioane de Ńesut urban
............................ Realizarea de materiale cartografice şi hărŃi de mediu.
III. BIBLIOGRAFIE MINIMALĂ OBLIGATORIE

1. Bleahu, M. (2004), Arca lui Noe în Sec XXI. Ariile protejate şi
protecŃia naturii, Editura NaŃional, Bucureşti.
2. Popovici, Eveline (1998), Studiul mediului înconjurător
Editura Univ. Al. I. Cuza Iaşi.
3. Rojanschi, V., Bran, Florina, Diaconu, GheorghiŃa, (1997)
ProtecŃia şi ingineria mediului, Editura Economică, Bucureşti.
4. Şchiopu, D., Vîntu, V. (2002), Ecologie şi protecŃia mediului,
Editura Ion Ionescu de la Brad, Iaşi.
5. *** Revista MEDIUL INCONJURĂTOR.
GEOGRAFIA MEDIULUI (II)
– GEOGRAPHY OF ENVIRONMENT (II) –
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GEOLOGIA ROMÂNIEI
– GEOLOGY OF ROMANIA –
Disciplină obligatorie; sem. 4; ore săptămânal – învăŃământ de zi: 2 curs, 1
seminar; total ore semestru 42; 4 credite; colocviu
I. CONłINUTUL TEMATIC AL DISCIPLINEI

2. Bleahu, M., Brădescu, V., Marinescu, F. (1976), RezervaŃii
naturale geologice din România. Editura Tehnică, Bucureşti.
3. Luca, Anca, Marin, Cornelia, Popescu, Monica (2000), Geologie generală şi
Geologia României – Caiet de lucrări practice, Editura FundaŃiei România de Mâine,
Bucureşti.
4. Mutihac, V. (1990), Structura geologică a teritoriului României, Editura
Tehnică, Bucureşti.

UnităŃi pericarpatice. Încadrarea structurală a teritoriului României.

UnităŃi geologice precarpatice (de vorland). Platforma Moldovenească;
Platforma Valahă; Platforma sud-dobrogeană; Masivul centraldobrogean; Orogenul nord-dobrogean.
Geologia CarpaŃilor.

...........................................................................................CarpaŃii
Meridionali: Autohtonul danubian; Pânza Getică; Pânza de Severin;
Depresiuni intramontane.
...........................................................................................MunŃii
Apuseni: MunŃii Apuseni de Nord; MunŃii Apuseni de Sud.
...........................................................................................CarpaŃii
Orientali: Zona cristalino-mezozoică; Zona flişului; Unitatea
pericarpatică; Zona cu magmatite neogene; Depresiunile intramontane.
Geologia Depresiunii Transilvaniei şi Panonică.

...........................................................................................Depresiune
a Transilvaniei: Fundamentul; Depozite de molasă. Depresiunea
Panonică.
.................................................................................................. Paleogeogra
fia României. Paleogeografia Precambrianului; Paleozoicului;
Mezozoicului; Neozoicului.
II. LUCRĂRI PRACTICE ŞI SEMINARII
UnităŃi geologice precarpatice (de vorland). Platforma
Moldovenească; Platforma Valahă; Platforma sud-dobrogeana; Masivul
central-dobrogean; Orogenul nord-dobrogean; hărŃi şi secŃiuni
geologice.
Geologia şi tectonica: CarpaŃii Meridionali. MunŃii Apuseni;
CarpaŃii Orientali, Depresiunii Transilvaniei.
III. BIBLIOGRAFIE MINIMALĂ OBLIGATORIE
1. Atanasiu, N., Grigorescu, D., Mutihac, V., Popescu, Gh. C.
(1998), DicŃionar de geologie, Edit Didactică şi Pedagogică, Bucureşti.

GEOGRAFIA REGIUNILOR DIN UNIUNEA EUROPEANĂ
– GEOGRAPHY OF E. U. REGIONS –
Disciplină obligatorie; sem. 3; ore săptămânal – învăŃământ
de zi: 2 curs, 1 lucrări practice; total ore semestru 42; 4 credite;
colocviu
1. CONłINUTUL TEMATIC DE BAZĂ
Regionarea teritoriului. Aspecte teoretico-metodologice
Regiunile europene. Unitate în diversitate
Modele de regionare a teritoriului. Studii de caz (I) şi (II)
Modele de regionare politico-administrativă în spaŃiul central şi est
european
InserŃia modelelor de regionare politico-administrativă în spaŃiul
românesc
Reforme administrative în spaŃiul ex-comunst. Spre Uniunea
Europeană (1990-2004)
Optimizarea organizării administrativ-teritorială a României
Euroregiunile de cooperare transfrontalieră şi regiunile noneuropene.
Fragmentarea administrativă şi cooperarea intercomunală
Tipuri de cooperare intercomunală la nivelul României
Impactul deciziilor politico-administrative la nivelul spaŃiului
urban
Regionarea administrativă a marilor spaŃii urbane. Studiu de caz:
Bucureşti
II. LUCRĂRI PRACTICE ŞI SEMINARII
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Tipuri de regiuni europene. Studii de caz comparative. Analiza
factorilor de coagulare şi dezagregare regională. TendinŃele separatiste
bazate pe exacerbarea identităŃii regionale. Tipuri de regiuni
extraeuropene. ParticularităŃi şi asemănări cu regiunile din UE. EvoluŃia
organizării administrativ-teritoriale a României. Logici de regionare.
DiscuŃii. Euroregiunile de cooperare transfrontalieră cu participare
românească. Studii de caz. Industria şi organizarea spaŃiului. Analiza
impactului localizării marilor investiŃii industriale asupra structurii şi
dinamicii spaŃiului urban
METODE DIDACTICE UTILIZATE:
Expunerea. Lucru cu harta. VideoproiecŃia. Referatul.
MODALITĂłI DE EVALUARE A CUNOŞTINłELOR
Evaluare pe parcurs (2 referate/pers., max 5 pagini, evaluarea participării la discuŃii)
Evaluare finală: Test-grilă (16 întrebări cu câte 3 variante de răspuns fiecare) (scris)

Indicatori ai tendinŃei centrale: media aritmetică simplă şi ponderată.
Indicatori de poziŃie: modul, mediana, cuantilele.
Indicatori simpli ai variaŃiei: amplitudinea variaŃiei, abaterile individuale.
Indicatori sintetici ai variaŃiei: coeficienŃii de variaŃie şi de asimetrie.
Cheia limnimetrică – mijloc de determinare a debitelor medii zilnice.
Calculul probabilităŃii şi asigurării datelor medii şi extreme.
Regresia şi corelaŃia ca mijloc de prelungire a şirurilor de date.
II. LUCRĂRI PRACTICE ŞI SEMINARII

Pregătirea unui eşantion de date pentru analiză
Sistematizarea şi prezentarea datelor statistice
Reprezentarea grafică a datelor statistice
Determinarea indicatorilor tendinŃei centrale şi coeficienŃii dispersiei
Întocmirea cheii limnimetrice grafice şi tabelare
Calculul probabilităŃii de apariŃie a valorilor extreme
Completarea şirurilor de date prin metoda regresiei

III. BIBLIOGRAFIE MINIMALĂ OBLIGATORIE

III. BIBLIOGRAFIE MINIMALĂ OBLIGATORIE

1. Ilieş, Al. (2004), România. Euroregiuni, Ed.
UniversităŃii din Oradea, Oradea
2. Săgeată, R. (2004), Modele de regionare politicoadministrativă, Ed. Top Form, Bucureşti
3. Săgeată, R. (2006), Deciziile
politico-administrative şi organizarea teritoriului. Studiu geografic cu
aplicare la România, UniversităŃii NaŃionale de Apărare „Carol I”, Ed.
Top Form, Bucureşti, 396 p.

1. Armaş, iuliana (2006), Risc şi vulnerabilitate. Metode de evaluare aplicate în
geomorfologie, Editura UniversităŃii Bucureşti

2. Diaconu, C., Lăzărescu, D. (1961), Hidrologia. Manual pentru
şcolile tehnice, Editura Didactică şi pedagogică, Bucureşti
3. Grecu, Florina, Comănescu, Laura (1998), Studiul reliefului.
Indrumător pentru lucrări practice, Editura UniversităŃii din Bucureşti
4. Rădoane, Maria şi colab. (1996), Analiza ccantitativă în
Geografia fizică, Editura UniversităŃii Al. I. Cuza, Iaşi

PRELUCRAREA DATELOR HIDROMETEOROLOGICE
– HYDROMETHEOROLOGIC DATA PROCESSING –
Disciplină obligatorie; sem. 4; ore săptămânal - învăŃământ
de zi: 2 curs, 1 lucrări practice; total ore semestru 28; 4 credite;
colocviu
I.

SISTEMUL INFORMAłIONAL ÎN TURISM
– INFORMATIONAL SYSTEM IN TURISM –
Disciplină obligatorie; sem. 5; ore săptămânal - învăŃământ
de zi: 2 curs, 1 seminar; total ore semestru 42; 5 credite; colocviu

CONłINUTUL TEMATIC AL DISCIPLINEI
I. CONłINUTUL TEMATIC AL DISCIPLINEI

NoŃiuni şi concepte statistice de bază: populaŃie, eşantion, tipuri de date, variabile.
Sistematizarea şi prezentarea datelor statistice.
Analiza şi descrierea unei serii statistice; gruparea datelor, frecvenŃe simple şi
cumulate.

Sistemul informaŃional, consideraŃii generale.
Crearea, organizarea şi structura bazei de date în turism.
Surse primare de informaŃii.
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Sistemul informaŃional utilizat în managementul turistic.
Sistemul informaŃional al resurselor turistice.
Sistemul informaŃional al activităŃii de turism (de cazare,
alimentaŃie, transport, tratament balnear, agrementul turistic, firma de
turism, agenŃia detailistă şi touroperatoare, resursele umane).
II. LUCRĂRI PRACTICE ŞI SEMINARII
Analiza şi discutarea unor aspecte importante din sistemul
informaŃional al activităŃii de turism şi al conducerii acesteia.

Sem. 5
Sem. 6
Ore săptămână
Ore săptămână
(E, Cv, V)
C S Lp Total C S Lp Total Sem. 5 Sem. 6
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

III. BIBLIOGRAFIE MINIMALĂ OBLIGATORIE
1. Snack O. şi colab. (2001), Economia turismului, Editura
Expert, Bucureşti.
2. Minciu R. (2000), Economia turismului, Editura Uranus,
Bucureşti.
3. Nicolescu Ov. ( 1992), Management, Editura Didactică şi
Pedagogică, Bucureşti.
4. x x x (2000), Sistemul informaŃional şi potenŃialul turistic al
României, INCDT, Bucureşti.
5. x x x (2002), Strategia de informare a turismului românesc,
INCDT, Bucureşti.

1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5

DISCIPLINE OBLIGATORII
România - aşezare, structură, relief
Învelişul hidro-biopedoclimatic al României
PopulaŃia şi aşezările României
Geografia economică a României
Geografia şi economia turismului
Organizarea şi amenajarea spaŃiului geografic
Sisteme geografice informaŃionale şi
TeledetecŃie şi fotointerpretare
Geografie regională - America, Africa
Geografie regională - Asia, Australia, Oceania
Practică de specialitate
MODULE DE APROFUNDARE1) (DO)
A. GEOGRAFIE REGIONALĂ
Analiza unei regiuni de dezvoltare din România
Geografia turismului în U.E. şi în România
Geopolitica Dunării, Mării Negre şi Mării
Riscuri naturale şi impactul socio-economic în
Introducere în cercetarea geografică regională
B. GEOGRAFIE FIZICĂ APLICATĂ
Analiza şi cartografierea riscurilor naturale şi
Geopolitica Dunării, Mării Negre şi Mării
Metodica cercetărilor fizico-geografice
Geomorfologie tematică
Fenomene hidro-meteorologice extreme
C. GEOGRAFIE UMANĂ ŞI TURISM
Economia turismului
Geografia şi economia rurală
Geopolitica Dunării, Mării Negre şi Mării
Tehnica şi gestiunea activităŃilor de turism
AgenŃia de turism – tehnica operaŃiunilor de
DISCIPLINE FACULTATIVE
Practica Pedagogică

Sem. Sem.
5
6

2
2
2
2
2
-

2
1
2
1
-

1
2

4
3
4
3
3
2

2
2
2
2
2
-

1
1
1
1
-

2
2

3
3
3
4
3
2

E
E
Cv
E
E
-

E
Cv
E
E
E
Cv

5
5
5
5
5
-

5
4
4
5
5
3

2
2
-

-

1
1
-

3
3
-

2
2
2

-

1
1
1

3
3
3

C5
C5
-

C6
C6
C6

5
5
-

5
5
5

2
2
2

-

1
1
1

3
3
3

2
2
-

-

1
1
-

3
3
-

C5
C5
C5

C6
C6
-

5
5
5

5
5
-

2
2
2

-

1
1
1

3
3
3

2
2
-

-

1
1
-

3
3
-

C5
C5
C5

C6
C6
-

5
5
5

5
5
-

- 3
3
- - 3
3
Cv
2 1
3
Sociologia educaŃiei
Cv
Management educaŃional
2 1 3
- Cv
4
Amenajări hidrologice complexe
3 3
- Cv
4
Pregătirea examenului de licenŃă
Cv
EXAMEN DE LICENłĂ
1 CunoştinŃe fundamentale şi de specialitate
2 SusŃinerea lucrării de licenŃă
1
1
E
3 Evaluare finală – portofoliu didactic
Total ore/săptămână
12 4 5
30
12 6 4
Total evaluări sem. (E, Cv, V)
4E+2Cv 4E+3Cv
Legendă: C = curs; S = seminar; Ev = evaluare; E = examen; Cv = colocvii; Lp = lucrări practice; L = laborator
1)
Din fiecare modul se alege o singură disciplină de aprofundare în semestrul 5 şi o singură disciplină de aprofundare în
semestrul 6. Cele 2 discipline pot fi recomandate anual de catre Consiliul Profesoral pentru formarea de grupe echilibrate.
Pot fi modificate anual ca titulatură şi conŃinut.
1
2
3
4
5

5
3
-

4
6
1
30

PLANUL DE ÎNVĂłĂMÂNT
Anul III – Forma de învăŃământ: ZI, FR şi ID Durata studiilor (nr. credite) 3 ani / 180 credite
Nr.

DENUMIREA DISCIPLINEI

Nr. de ore* - ÎnvăŃământ de zi

Forma de evaluare

Credite
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13.
PROGRAMELE ANALITICE
ANUL III
Semestrul 5

Editura Academiei, Bucureşti.
3. ∗∗∗ (1982), Enciclopedia geografică a României, Editura
ŞtiinŃifică, Bucureşti.

ROMÂNIA - AŞEZARE, STRUCTURĂ, RELIEF
ROMANIA – SITUATION, STRUCTURE, RELIEF
Disciplină obligatorie; sem. 5; ore săptămânal – învăŃământ de zi: 2 curs,
2 seminar; total ore semestru 56; 5 credite; examen
I. CONłINUTUL TEMATIC AL DISCIPLINEI

Aşezare şi aspecte introductive. Aşezarea geografică şi
consecinŃe.
Studiul fizico – geografic al pământului românesc: autori, lucrări de bază, reviste.
................ Scheletul geografic al teritoriului României: relief, ape, oraşe
Elemente fizico–geografice - relieful

............................. EvoluŃia paleogeografică. Morfologia şi morfometria.
Tipuri şi subtipuri de relief major. Relieful structural, petrografic şi vulcanic.
Relieful de nivelare (suprafeŃe şi nivele de eroziune, piemonturi, pedimente,
glacisuri).
Relieful fluviatil: văi, terase, lunci; evoluŃia principalelor văi carpatice.

........................................ Relieful litoral. Relieful glaciar şi periglaciar.
Procese geomorfologice actuale. Relieful antropic.
II. LUCRĂRI PRACTICE ŞI SEMINARII

Fiecare student va întocmi semestrial, un referat care va avea ca
temă o unitate fizico – geografică (sau un bazin hidrografic, un oraş, o
comună) tratate în mod complex, fizico-geografic.
Planul lucrării şi bibliografia vor fi întocmite cu conducătorul de
lucrări. Referatele se notează.

III. BIBLIOGRAFIE MINIMALĂ OBLIGATORIE
1. Tufescu, V. (1974), Natură, om, economie, Editura ŞtiinŃifică,
Bucureşti.
2. ∗∗∗ (1983), Geografia fizică a României, vol. I, II, III, IV,

POPULAłIA ŞI AŞEZĂRILE ROMÂNIEI
– POPULATION AND SETTLEMENTS IN ROMANIA Disciplină obligatorie; sem. 5; ore săptămânal – învăŃământ de zi: 2 curs, 1
seminar; total ore semestru 42; 5 credite; examen
I. CONłINUTUL TEMATIC AL DISCIPLINEI
PoziŃia geografică a României; caractere generale şi particulare ale spaŃiului
geografic românesc.

Rolul cadrului geografic în viaŃa şi istoria poporului român
Fazele de populare a teritoriului românesc.
Forme de organizare teritorial-administrativă a României
Geografia populaŃiei: EvoluŃie numerică şi densitate, mişcarea
naturală şi mobilita-tea populaŃiei, structura pe sexe, grupe de vârstă şi
medii, structura etnică şi confesională, structura populaŃiei active şi
inactive.
Geografia aşezărilor: InfluenŃa condiŃiilor geografice asupra
apariŃiei şi dezvoltării aşezărilor; Categorii fundamentale de aşezări –
evoluŃie numerică, teritorială şi funcŃională; aşezările rurale; aşezările
urbane; dotări edilitare; dispersia aşezărilor.
II. LUCRĂRI PRACTICE ŞI SEMINARII
Faze de populare a teritoriului românesc; populaŃia românească de peste graniŃe.
PrezenŃa şi semnificaŃiile geografice ale toponimiei.
Metode de analiză şi reprezentare grafică şi cartografică privind: evoluŃia
numerică a populaŃiei României, densitatea populaŃiei, structura populaŃiei pe sexe şi pe
grupe de vârstă, structura populaŃiei pe naŃionalităŃi şi religie, structura populaŃiei active
şi inactive; mobilitatea teritorială.

III. BIBLIOGRAFIE MINIMALĂ OBLIGATORIE
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1. Iordan, I. (2001), Structuri administrativ teritoriale în România, Editura CD
Press, Bucureşti.

2. Vlăşceanu, Gh., Ianoş, I. (1998), Oraşele României, Editura
Odeon, Bucureşti.
3. Giurescu, C.C., Giurescu, D.C. (1974), Istoria românilor din
cele mai vechi timpuri, până astăzi, Editura ŞtiinŃifică, Bucureşti.
4. *** (1972 - 1979), Atlas România, Editura Academiei
Române, Bucureşti.
5.*** (1982), Enciclopedia geografică a României, Editura
ŞtiinŃifică şi Enciclopedică, Bucueşti.
6. *** (1984 - 1992), Geografia României, tratat, vol. II, III,
IV, V, Editura Academiei Române, Bucureşti.
GEOGRAFIA ŞI ECONOMIA TURISMULUI
– GEOGRAPHY AND ECONOMY OF TOURISM –

Disciplină obligatorie; sem. 5; ore săptămânal - învăŃământ de zi: 2
curs,
2 seminar; total ore semestru 56; 5 credite; colocviu

II. LUCRĂRI PRACTICE ŞI SEMINARII

Referate, proiecte de cercetare şi studii de caz.
Turismul - obiect de studiu pluridisciplinar. Obiectivele de
cercetare ale geografiei turismului.
Principii, metode şi procedee de cercetare în geografia turismului.
Categorii de potenŃial pe glob şi în România.
Regiuni turistice pe glob şi în România.
III. BIBLIOGRAFIE MINIMALĂ OBLIGATORIE
1. Glăvan Vasile (2005), Geografia turismului, Editura FundaŃiei România de
Mâine, Bucureşti.
2. Glăvan Vasile (2006), PotenŃialul turistic şi valorificarea sa, Editura
FundaŃiei România de Mâine, Bucureşti.

3. Snak Os., colab. (2001), Economia turismului, Editura Expert,
Bucureşti.
GEOGRAFIE REGIONALĂ - AMERICA, AFRICA
– REGIONAL GEOGRAPHY - AMERICA. AFRICA –

I. CONłINUTUL TEMATIC AL DISCIPLINEI
Turismul fenomen economico-social complex. ApariŃia turismului ca
fenomen economico-social. Factorii care influenŃează evoluŃia turismului. Factorii
defavorizanŃi ai activităŃii de turism. Turismul, definiŃii şi terminologii. Turismul
fenomen complex de studiu şi cercetare interdisciplinară.
Geografia turismului. ConŃinut, metodologie, obiective de studiu şi
cercetare. DefiniŃie şi concepte. Principii, metode, procedee şi mijloace de studiu şi
cercetare.
PotenŃial turistic. ConsideraŃii generale. DefiniŃie şi concepte. Structura
potenŃialului turistic. Analiza structurală a potenŃialului turistic. Categorii de potenŃial
turistic.
PiaŃa turistică. Oferta şi cererea turistică. ParticularităŃi. DeterminanŃi.
DestinaŃii turistice. Bazine ale cererii turistice.
Forme de turism şi fluxuri turistice. Prognoze pentru anii 2010-2020.
Regionarea turistică a teritoriului. DefiniŃie şi metodologia de cercetare şi
regionare turistică. UnităŃi taxonomice turistice teritoriale. Opinii privind regionarea
turistică a teritoriului.
Amenajarea turistică a teritoriului. DefiniŃie şi metodologia de cercetare.
Capacitatea optimă de primire turistică a teritoriului. Caracteristicile amenajării
turistice a teritoriului.
Regiuni turistice în România şi pe glob.

Disciplină obligatorie; sem. 5; ore săptămânal – învăŃământ de zi: 2 curs, 1
seminar; total ore semestru 42; 5 credite; examen
I. CONłINUTUL TEMATIC AL DISCIPLINEI

Prezentarea geografică de ansamblu a Americii de Nord.
Regiunile geografice din america de nord: Regiunea St. LaurenŃiu –
Marile Lacuri. Vestul canadian. Nord-Estul industrial. Sudul American.
Vestul american.
Prezentarea geografică de ansamblu a Americii Centrale şi
de Sud.
Regiunile geografice din America de Sud. Estul
Extraandin,Vestul Andin.
Africa – prezentare geografică de ansamblu şi marile regiuni
geografice.
Prezentare fizico-geografică şi geografico-umană de
ansamblu: structura geologică şi principalele etape de evoluŃie
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paleogeografică; condiŃiile fizico-geografice (caracteristicile reliefului,
climei, apelor, vegetaŃiei, faunei şi solurilor).
Regiunile geografice.
II. LUCRĂRI PRACTICE ŞI SEMINARII

Aspecte privind relieful major al Americii de Nord, Americii
Centrale, Americii de Sud şi Africii.
Aspecte privind relieful vulcanic din America de Sud.
Clima şi deşerturile: schiŃa regionării climatice a Americii de
Nord; schiŃa zonelor şi regiunilor climatice din America de Sud.
Aspecte privind hidrografia continentelor: schiŃa principalelor aspecte
hidrografice din America de Nord; din America de Sud şi din Africa.

I. CONłINUTUL TEMATIC AL DISCIPLINEI
Concepte, definiŃii, principii
Introducere în SIG şi analiza spaŃială (noŃiuni de bază, definiŃii,
obiective şi domenii de aplicare, componente ale SIG şi exemple).
Datele cu care operează SIG (caracteristici, metode de creare şi
achiziŃionare, tipuri de erori şi validarea datelor).
SpaŃiul în care operează SIG (concepte, metode de reprezentare,
entităŃi şi relaŃii spaŃiale, georeferenŃierea şi etapele georeferenŃierii).
Modelarea geoinformatică a spaŃiului şi geocodarea (reprezentarea
structurii spaŃiului şi a structurii datelor; bazele de date şi sistemele de
gestiune ale acestora).
Analiza spaŃială în cadrul SIG (elemente introductive; analize spaŃiale)

III. BIBLIOGRAFIE MINIMALĂ OBLIGATORIE
II. LUCRĂRI PRACTICE ŞI SEMINARII
1. Marin, I. (1995), Continentele, geografie regională, Editura
UniversităŃii Bucureşti.
2. Marin, M., Gherasim C. (2002), Continentele – Probleme
speciale de geografie regională, Editura FundaŃiei România de Mâine,
Bucureşti.
3. Aur, N., Gherasim C. (2005), Geografie economică mondială,
Editura FundaŃiei România de Mâine, Bucureşti.
4. Gâştescu, P., Cioacă, A. (1986), Insulele Terrei, Editura
Albatros, Bucureşti.

Componentele hard şi soft specifice S.I.G. Exemple: ARCGIS, ERDAS etc.
Tipuri de fişiere în S.I.G. Datele raster/vector. Datele
cartografice/artibut
EntităŃi şi relaŃii spaŃiale în cadrul S.I.G.; Geocodare şi
georeferenŃiere
Baze de date folosite în S.I.G. (BD referenŃiale/BD orientate obiect)
Interogarea bazelor de date, OperaŃii de spaŃializare a informaŃiei,
Analiza spaŃială a informaŃiilor, Modelul digital de elevaŃie, Analiza
morfologică pe baza modelului digital de elevaŃie (panta, orientarea,
talvegurile şi cumpenele de apă), Analiza de flux şi analiza de reŃea,
Overlay şi modelarea spaŃială, Layout (întocmirea rapoartelor şi
modulul de producŃie cartografică).
III. BIBLIOGRAFIE MINIMALĂ OBLIGATORIE

SISTEME INFORMATIONALE GEOGRAFICE
ŞI PRELUCRAREA DATELOR GEOGRAFICE
– GEOGRAPHICAL INFORMATION SYSTEM
AND GEOGRAPHIC DATA PROCESSING –
Disciplină obligatorie; semestrul 5, 2 ore curs, 1 ora lucrări practice,
examen, 5 credite

1. Haidu, I., Haidu, C. (1998), S.I.G. Analiză spaŃială, Editura
H.G.A., Buc.
2. Dimitriu, G. (2001), Sisteme Informatice Geografice (GIS),
Editura Albastra, Cluj-Napoca
3. BăduŃ, M. (2004), GIS Sisteme Informatice Geografice fundamente practice, Editura Albastra, Cluj-Napoca
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II. LUCRĂRI ŞI APLICAłII PRACTICE

GEOGRAFIA TURISMULUI ÎN UNIUNEA EUROPEANĂ ŞI ÎN
ROMÂNIA
– GEOGRAPHY OF TOURISM IN E.U. AND ROMANIA –
Disciplină obligatorie; semestru 5; ore săptămânal –
învăŃământ de zi: 2 curs, 1 seminar; total ore semestru 42; 5
credite; colocviu.
I.

TendinŃe în evoluŃia turismului din România şi din Ńările Uniunii
Europene.
Rolul industriei turistice în economia Ńării noastre şi cea a Ńărilor
europene..
Remodelarea pieŃei turistice româneşti în conformitate cu tendinŃele
internaŃionale.
Remodelarea pieŃei turistice europene în conformitate cu tendinŃele
internaŃionale.
Analiza comparativă a caracteristicilor turismului din Ńările membre ale
Uniunii Europene şi statele nemembre (diferenŃe şi asemănări).

CONłINUTUL TEMATIC AL DISCIPINEI
III. BIBLIOGRAFIE MINIMALĂ OBLIGATORIE:

Terminologie, concepte, definiŃii, consideraŃii generale.
Geografia turismului în România şi Uniunea Europeană –
caracteristici generale.
Industria turistică din România şi Uniunea Europeană: evoluŃie,
resurse turistice (potenŃialul turistic natural, potenŃialul turistic antropic,
factori de influenŃare a activităŃii turistice), forme de turism practicate.
Caracteristicile regiunilor turistice din România şi Uniunea
Europeană: prezentarea generală a regiunilor turistice, dar şi a
subregiunilor turistice, arealelor turistice, a centrelor şi localităŃilor
turistice, cu specificarea obiectivelor importante pentru activitatea
turistică.
Dezvoltarea turismului şi circulaŃia turistică în România şi Uniunea
Europeană: stadiul actual de dezvoltare şi valorificare a ofertei turistice,
circulaŃia turistică (evoluŃia numărului de turişti, fluxurile turistice).
MutaŃii, direcŃii de dezvoltare şi modernizare a turismului
european: valorificarea prin turism a noi zone, diversificarea,
dezvoltarea şi modernizarea ofertei turistice, remodelarea pieŃei
turistice.
Turismul european în contextul dezvoltării durabile: relaŃiei turism –
mediu, impactul turismului asupra mediului, capacitatea de suport a
mediului.
Impactul dezvoltării turismului european asupra turismului
românesc.

1. Cândea, Melinda, Erdeli, G., Simon, Tamara (2001),
România – potenŃial turistic şi turism, Editura UniversităŃii din
Bucureşti, Bucureşti. (pag. 125-146, 147-253, 254-270)
2. Ciangă, N. (2002), România. Geograia turismului (partea I),
Editura Presa Universitară Clujeană, Cluj Napoca. (pag. 12-29, 142174, 175-179, 181-190)
3. Glăvan, V. (2005), Geografia turismului, Editura FundaŃiei
„România de Mâine”, Bucureşti. (pag. 201-244)
FENOMENE HIDRO-METEOROLOGICE EXTREME
– EXTREME HYDRO-METEOROLOGICAL PHENOMENA –

Disciplină obligatorie; sem. 6; ore săptămânal – învăŃământ
de zi: 2 curs, 1 lucrări practice; total ore semestru 42; 5 credite;
colocviu
I. CONłINUTUL TEMATIC AL DISCIPLINEI
Definirea noŃiunilor de fenomene extreme hidrometeorologice
Fenomene hidrologice extreme

Viituri şi inundaŃii
Scurgerea de aluviuni în timpul viiturilor
Scurgerea minimă şi secete hidrologice
Fenomene climatice extreme

Fenomene climatice extreme din semestrul rece al anului
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Fenomene climatice extreme din semestrul cald al anului
Fenomene climatice extreme posibile tot anul

Disciplină opŃională obligatorie (DOO); sem. 1; ore
săptămânal – învăŃământ de zi: 2 curs; 2 lucrări practice; total ore
semestru 56; 5 credite; examen.

II. LUCRĂRI ŞI APLICAłII PRACTICE
I. CONłINUTUL TEMATIC AL DISCIPLINEI
Determinarea probabilităŃilor de apariŃie a fenomenelor hidrologice
extreme.
Determinarea probabilităŃilor de apariŃie a fenomenelor climatice
extreme.
Calcularea caracteristicilor de bază ale undelor de viitură.
Organizarea anchetelor de teren pentru cartarea efectelor negative
produse de fenomenele extreme.
III. BIBLIOGRAFIE MINIMALĂ OBLIGATORIE
1. Bogdan, Octavia, Niculescu, Elena (1999), Riscurile climatice
din România, Institutul de Geografie, Bucureşti.
2. Bălteanu, D. (1992), Natural hazards in România, Revue
Romaine de Geographie, 36.
3. Ciulache, S., Ionac, Nicoleta (1995), Fenomene atmosferice
de risc şi catastrofe climatice, Editura ŞtiinŃifică Bucureşti.
4. Zăvoianu, I., Podani, M. (1977), Les inondation
catastrophique de l’année 1975 en Roumanie – consideration
hydrologique, Revue Romaine de Geology, Geophizique et de
Geographie – Seria Geographie, 21.

ConsideraŃii generale privind tehnica operaŃiunilor de turism
Metode de organizare şi conducere a firmelor de turism
AgenŃiile de turism
Tour-operatorii
OperaŃiunile tehnice şi organizarea agenŃiei de turism
Tehnici de stabilirea preŃurilor serviciilor hoteliere
Tehnici de stabilirea preturilor serviciilor de alimentaŃie
OperaŃiunile de contractare între operatorii şi intermediarii din turism
OperaŃiuni şi instrumente de plată în turism
Contractele de asociere în turism. Alte contracte în sfera turismului.
Analiza-diagnostic a firmei de turism
OrganizaŃiile profesionale din turism
II. LUCRĂRI PRACTICE ŞI SEMINARII
AgenŃia de turism. Obiect de activitate, clasificare, cadrul juridic de funcŃionare,
organizare, atribuŃiile personalului agenŃiei de turism. Produsele turistice ale agentiilor
de turism şi comercializarea lor. Asigurarea de asistenŃă medicală. Asigurări şi
reasigurări pentru turism. Comunicare şi relaŃii publice în turism. Contracte încheiate
pentru prestarea unor servicii turistice, modele de titulari de contracte concepute şi
încheiate pentru diferite perioade şi scopuri. Documente de evidenŃă tehnico-operativă.
Tehnici de evidenŃiere a cheltuielilor şi stabilire a preŃurilor în restauraŃie şi hotelărie.
Documente utilizate în hotelărie şi restauraŃie. Modele de convenŃii şi minute,
contracte internaŃionale de turism. Derularea plăŃilor prin intermediul cărŃilor de plată.
III. BIBLIOGRAFIE MINIMALĂ OBLIGATORIE

AGENłIA DE TURISM - TEHNICA OPERAłIUNILOR DE TURISM

– THE TOURISM AGENCY – TOURISM OPERATING
TECHNIQUES –

1. Gabriela Stănciulescu – Managementul operaŃiunilor de
turism, Editura All Beck, Bucureşti, 2003 (EdiŃia a II-a, revizuită şi
adăugită).
2. Gabriela Stănciulescu – Managementul agenŃiei de turism,
Editura ASE, Bucureşti, 2005.
3. Gabriela Stănciulescu – Tehnica operaŃiunilor de turism,
Editura All EducaŃional, Bucureşti, 1998
4. Vasile Glăvan – Resurse turistice pe Terra, Editura
Economică, Bucureşti, 2000.
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Semestrul 6
ÎNVELIŞUL HIDRO-BIOPEDOCLIMATIC AL ROMÂNIEI

– HYDROLOGIC, BILOGIC AND SOIL COVERAGES OF
ROMANIA –

GEOGRAFIA ECONOMICĂ A ROMÂNIEI
– ROMANIA’S ECONOMIC GEOGRAPHY

Disciplină obligatorie; sem. 6; ore săptămânal – învăŃământ de zi: 2 curs, 1
seminar; total ore semestru 42; 5 credite; examen

Disciplină obligatorie; sem. 6; ore săptămânal – învăŃământ de zi: 2 curs, 1
seminar; total ore semestru 42; 5 credite; examen

I. CONłINUTUL TEMATIC AL DISCIPLINEI

I. CONłINUTUL TEMATIC AL DISCIPLINEI

................................................................... Regionarea geomorfologică
Geografia social-economică. Rolul componentelor geografice
........................... Sistemul geomorfologic Carpato–danubiano–pontic.
(naturale şi social-economice) şi al resurselor de sol şi subsol în
Clima. Factorii genetici ai climei: radiaŃia solară, circulaŃia generală a maselor de aer, relieful
ş.a. economică a României
dezvoltarea
Elementele climei: temperatura, precipitaŃiile, vînturile, fenomene şi procese meteorologice specifice,
poluarea,
regiuni climatice,
topoclimate.
EvoluŃia
structurilor
socialeetaje,
şi economice
în diferite perioade
Apele

de timp (Geografia utilizării terenurilor şi a activităŃilor agricole; Zone
Apele subterane: freatice, de adâncime, minerale; Râurile; Lacurile; Marea Neagră
şi tipuri geografice de agricultură.
VegetaŃia. Zonalitatea, regionalismul şi etajarea vegetaŃiei, istoric; Tipuri de vegetaŃie; Antropizarea vegetaŃiei
Geografia industriei; regionarea industriei.
Fauna. Fauna terestră; Fauna acvatică; Fauna cavernicolă; Fauna din Marea Neagră
Geografia căilor de comunicaŃie şi a transporturilor.
Solurile. Factori pedogenetici; clase şi tipuri de soluri; zonalitate, regionalism, etajare, azonalitate; repartiŃia solurilor
Geografia comerŃului şi a legăturilor economice externe.
......................................................................Tipuri de mediu geografic
Geografia turismului; Geografia activităŃilor social-culturale
Regiunile geografice. Macroregiunea Carpatică; Podişul
Regionarea economico-geografică. Criterii geografice de
Transilvaniei; SubcarpaŃii; Dealurile Vestice; Podişul Dobrogei; Podişul
regionare economică a teritoriului românesc. Marile regiuni
Moldovei; Podişul Getic şi Podişul MehedinŃi; Câmpia Română;
economico-geografice.
Câmpia Banato – Crişană; Delta, câmpiile litorale şi platforma litorală.
II. LUCRĂRI PRACTICE ŞI SEMINARII
II. LUCRĂRI PRACTICE ŞI SEMINARII

Fiecare student va întocmi semestrial, un referat care va avea ca
temă o unitate fizico – geografică (sau un bazin hidrografic, un oraş, o
comună) tratate în mod complex, fizico-geografic. Planul lucrării şi
bibliografia vor fi întocmite cu conducătorul de lucrări. Referatele se
notează.
III. BIBLIOGRAFIE MINIMALĂ OBLIGATORIE
1. Tufescu, V. (1974), Natură, om, economie, Editura ŞtiinŃifică,
Bucureşti.
2. ∗∗∗ (1983), Geografia fizică a României, vol. I, II, III, IV,
Editura Academiei, Bucureşti.
3. ∗∗∗ (1982), Enciclopedia geografică a României, Editura
ŞtiinŃifică, Bucureşti.

Metode de analiză, interpretare, reprezentare grafică şi cartografică
referitoare la: Structura producŃiei industriale pe ramuri; resursele
subsolului; repartiŃia geografică a industriei: regiuni, grupări şi centre
industriale; căile ferate şi transporturile feroviare; transporturile aeriene;
căile rutiere şi transporturile rutiere; activităŃile comerciale interne şi
legăturile economice externe.
PotenŃialul turistic, taxonomia turistică; formele de organizare
turistică, fluxurile turistice; marile regiuni şi centre turistice.
Categorii de utilizare a terenurilor; structura terenurilor agricole
şi silvice.
III. BIBLIOGRAFIE MINIMALĂ OBLIGATORIE
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1. Giurescu, C.C., Giurescu, D.C. (1974), Istoria românilor din
cele mai vechi timpuri, până astăzi, Editura ŞtiinŃifică, Bucureşti.
2. Iordan, I. şi colab. (1985), Harta economică a României,
Scara 1: 850 000, Editura ŞtiinŃifică şi Enciclopedică, Bucureşti.
3. Iordan, I. (1997), România turistică, Editura Garamond,
Bucureşti.
4. *** (1972-1979), Atlas România, Editura Academiei Române,
Bucureşti.
5. *** (1982), Enciclopedia geografică a României, Editura
ŞtiinŃifică şi Enciclopedică.
6. *** (1984-1992), Geografia României, tratat, vol. II, III, IV, Editura
Academiei Române, Bucureşti.
ORGANIZAREA
ŞI
AMENAJAREA
SPAłIULUI
GEOGRAFIC
– ORGANIZING AND MANAGEMENT OF GEOGRAPHIC
ENVIRONMENT –
Disciplină obligatorie; semestrul 6; ore – săptămânal – învăŃământ de zi: 2
ore curs, 1 oră lucrări practice; 5 credite; examen

spaŃiului

şi

dezvoltarea

regională

–

II. LUCRĂRI ŞI APLICAłII PRACTICE
NoŃiunile de spaŃiu geografic, teritoriu, zonă, regiune – analiza comparată.
Politica de dezvoltare regională în Uniunea Europeană.
Planul NaŃional de Dezvoltare (PND), Planul de Urbanism General (PUG), Planul de
Urbanism Zonal (PUZ), Planul Urbanistic de Detaliu (PUD)
Planuri de amenajare teritorială în România – studii de caz

III. BIBLIOGRAFIE MINIMALĂ OBLIGATORIE
Antonescu, Daniela (2003), Dezvoltarea regională în România. Concept, mecanisme,
instituŃii, Edit. Oscar Print, Bucureşti.
Ianoş, I. (2000), Sisteme teritoriale – o abordare geografică, Edit. Tehnică, Bucureşti.
Karlquist, A. (1978), Spatial interaction theory and planning models , North-Holland.

TELEDETECłIE ŞI FOTOINTERPRETARE
– REMOTE SENSING AND GEOGRAPHICAL INFORMATION SISTEMS –

I. CONłINUTUL TEMATIC AL DISCIPLINEI
Organizarea
introductive

Regiuni şi zone de dezvoltare în România. Identificarea tipurilor de disparităŃi
teritoriale. Principii şi obiective ale politicii de planificare teritorială – cadrul legislativ
(evoluŃii şi transformări). Planul NaŃional de Dezvoltare 2002-2005 – principalul
instrument al politicii de amenajare teritorială din România.

noŃiuni

Conceptul de spaŃiu geografic. Tipologia spaŃială şi criterii utilizate. Teoria localizării.
Teorii ale creşterii regionale. Teorii ale dezvoltării inegale. Teoria dezvoltării endogene.

Modele şi tehnici de analiză spaŃială
ConsideraŃii privind modelarea spaŃială. Indicatori şi modele de analiză regională:
indicatori ai concentrării şi repartiŃiei teritoriale; modele de analiză.

Mecanisme de planificare teritorială
ConsideraŃii generale. Tipologia şi fluxurile regionale. Planificarea în spaŃiul european.
Ciclul politicii regionale şi locale: politica de amenajarea teritoriului – formă spaŃială de
manifestare a politicii publice. TendinŃe actuale în dezvoltarea regională

Strategii şi politici de organizarea şi amenajare teritoriului
Identificarea specificului teritorial. InstituŃii implicate în elaborarea şi implementarea
strategiilor de amenajare teritorială. Mecanisme de finanŃare. TendinŃe actuale în
politica amenajării teritoriului. Perspective şi scenarii de dezvoltare regională.
Amenajarea teritorială în România

Disciplină obligatorie; semestrul 6; ore – săptămânal – învăŃământ de zi: 2 ore
curs, 2 ore lucrări practice; 5 credite.

I. CONłINUTUL TEMATIC AL DISCIPLINEI
NoŃiuni
de
fotogrammetrie:Principiul
vederii
binoculare
(stereoscopia); ObŃinerea fotogramelor aeriene. Zborul fotogrammetric;
Exploatarea fotogramelor
NoŃiuni de teledetecŃie: Spectrul electromagnetic; Ramuri ale
teledecŃiei cu utilizare tematică; LanŃul de achiziŃie, transmisie şi
preprocesare a datelor de teledetecŃie; Sistemele satelitare şi
instrumentele lor (captori, senzori); SateliŃii din seriile Landsat, SPOT şi
NOAA; Programele AgenŃiei SpaŃiale Europene;
NoŃiuni de fotointerpretare
NoŃiuni fundamentale despre GIS: DefiniŃia GIS; FuncŃiile unui GIS;
Domeniile de aplicare ale GIS; GIS şi infrastructura informaŃională;
GIS şi suportul decizional
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Modelul de date şi structura acestora: Modelul de date; Geometria şi
topologia datelor vector.
Introducerea datelor geospaŃializate: Sursele de date necesare pentru
un GIS; Digitizoare pentru introducerea datelor vector; Scannere pentru
introducerea datelor raster; Cartarea digitala pe baza aerofotogramelor;
TeledetecŃia şi imaginile satelitare; Rasterizarea; Vectorizarea;
Tehnologii avansate pentru achiziŃia de date primare
Baza de date spaŃializate: Conceptul de bază de date spaŃializate;
Proiectare şi sisteme de gestiune a bazelor de date.
Instalarea unui GIS

Prezentarea geografică de ansamblu a Asiei: Caracterizarea
geografico – fizică; Caracterizarea geografico – umană.
Regiunile geografice ale Asiei: Asia Nordică; Asia Centrală şi
Est-Continentală; Asia Estică Insulară; Asia Sud-Vestică; Asia de Sud;
India.
Australia: Caracterizarea geografico – fizică; Caracterizarea
geografico – umană; DiferenŃieri regionale.
Oceani
a
Antarctica

II. LUCRĂRI ŞI APLICAłII PRACTICE

II. LUCRĂRI PRACTICE ŞI SEMINARII

Analiza de stereofotograme cu stereoscopul. Analiza de
stereofotograme cu ajutorul unor programe dedicate. Analiza de imagini
satelitare cu ajutorul unor programe dedicate. Realizarea de spaŃio-hărŃi.
ReferenŃierea de hărŃi şi imagini satelitare. Crearea, editareaşi
interogarea de baze de date. Normalizarea bazelor de date. Analiza
datelor şi obŃinerea de informaŃii. Realizarea de hărŃi digitale
III. BIBLIOGRAFIE MINIMALĂ OBLIGATORIE
1. V. Donisă, I. Donisă, (1998), DicŃionar explicativ de
TeledetecŃie şi Sisteme InformaŃionale Geografice, Ed. Junimea, Iaşi.
2. Mihai Grigore (1994), Aerofotointerpretare geografică, Edit.
FundaŃiei România de Mâine, Bucureşti.
3. M. Zegheru, M. Albota, (1982), TeledetecŃia şi aplicaŃiile ei,
Edit. ŞtiinŃifică şi Enciclopedică, Bucureşti.
4. Donisa, M. Grigore. (1980), Aerofotointerpretare geografică,
Edit. Disciplină obligatorie; sem. 6; ore săptămânal – învăŃământ de zi:
2 curs, 1 seminar; total ore semestru 42; 5 credite; examen

SchiŃa de hartă morfotectonică a Asiei;
SchiŃa treptelor principale de relief ale Asiei;
Regiunile vulcanice din Asia;
SchiŃa de hartă a regionării climatice a Asiei;
SchiŃa de hartă a bazinelor hidrografice şi lacustre din Asia;
SchiŃa de hartă biogeografică a Asiei;
Regionarea biogeografică a Asiei;
Regionarea geografico – fizică a Asiei;
RepartiŃia culturilor agricole în Asia; Oraşele Asiei;
SchiŃa morfotectonică a Australiei; SchiŃa biogeografică a Australiei;
Oraşele Australiei; Regionarea geografică – fizică a Australiei.

III. BIBLIOGRAFIE MINIMALĂ OBLIGATORIE
1. Aur, N. ( 1994 ), Geografia economică mondială, partea I –
Agricultura, Editura FundaŃiei România de Mâine Bucureşti.
2. Caloianu, N., Gârbacea, V., Marin, I., Rădulescu, I. (1980) –
Geografia continentelor Asia, Australia, Oceania, Antarctica, Editura
Didactică şi Pedagogică, Bucureşti.

GEOGRAFIE REGIONALĂ - ASIA, AUSTRALIA, OCEANIA

– REGIONAL GEOGRAPHY - ASIA. AUSTRALIA. OCEANIA –
Disciplină obligatorie; sem. 6; ore săptămânal – învăŃământ de zi: 2 curs, 1
seminar; total ore semestru 42; 5 credite; examen
I. CONłINUTUL TEMATIC AL DISCIPLINEI
ANALIZA UNEI REGIUNI DE DEZVOLTARE DIN ROMÂNIA
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Disciplină obligatorie; sem. 6 ore săptămânal – învăŃământ
de zi: 2 curs, 1 lucrări practice; total ore semestru 42; 5credite;
colocviu
I. CONłINUTUL TEMATIC AL DISCIPLINEI
Regiunea. DefiniŃie, concept, tipuri de regiuni. Factori de coeziune
şi de fragmentare regională. Scurt istoric al evoluŃiei regiunilor în
România.
Impactul integrării în Uniunea Europeană asupra dezvoltării
regionale a României
Identificarea şi analiza tipurilor de disparităŃi regionale la nivelul
României
Caracteristici socio-economice ale regiunilor de dezvoltare din
România
Rolul iniŃiativelor antreprenoriale în dezvoltarea regională din
România
Studii de caz: centru şi periferie în dezvoltarea regională din
România; poli de dezvoltare regională; analiza demografică a unei
regiuni de dezvoltare; analiza economico-socială a unei regiuni de
dezvoltare; analiza complexă a disparităŃilor inter-regionale;
hazarde naturale şi tehnologice şi impactul acestora asupra
dezvoltării regionale; reprezentarea chorematică a unei regiuni de
dezvoltare.
Politici de dezvoltare regională în România şi influenŃa politicii de
coeziune regională a Uniunii Europene asupra acestora.
II. LUCRĂRI PRACTICE ŞI SEMINARII
Zonele libere şi dezvoltarea regională. Studii de caz. Regiunile de dezvoltare şi
euroregiunile de cooperare transfrontalieră cu participare românească. Urbanizarea şi
dezvoltarea regională. Noile oraşe şi reconfigurarea zonelor de influenŃă urbană.
Impactul marilor investiŃii industriale asupra organizării spaŃiului urban. Rolul capitalei
în structurarea spaŃiului regional şi naŃional. Studiu de caz: Bucureşti. Cooperarea
intercomunală şi dezvoltarea regională. Zonele defavorizate, zonele fragile structural,
zonele metropolitane. Planul de amenajare a teritoriului naŃional şi secŃiunile acestuia.

III. BIBLIOGRAFIE MINIMALĂ OBLIGATORIE

1. Săgeată, R. (2006), Deciziile politico-administrative şi
organizarea teritoriului. Studiu geografic cu aplicare la România,
UniversităŃii NaŃionale de Apărare „Carol I”, Editura Form, Bucureşti.
2. Săgeată, R. (2004), Modele de regionare politicoadministrativă, Editura Top Form, Bucureşti.
3. Antonescu, Daniela (2003), Dezvoltarea regională în
România. Concept, mecanisme, instituŃii, Editura Oscar Print, Bucureşti.
4 Pascariu, G., Stănculescu, Manuela, Jula, D., LuŃaş, Mihaela,
Lhomel, E. (2003), Politica de coeziune a UE şi dezvoltarea economică
şi socială la nivel regional în România, Institutul European din
România, Bucureşti.
GEOPOLITICA DUNĂRII, MĂRII NEGRE ŞI MĂRII
MEDITERANE
– GEOPOLITICS OF THE DANUBE, BLACK SEA AND
MEDITERANEAN SEA –
Disciplină obligatorie; sem. 6; ore săptămânal – învăŃământ
de zi: 2 curs, 1 seminar; total ore semestru 42; 5 credite; colocviu
I. CONłINUTUL TEMATIC AL DISCIPLINEI
Geopolitica spaŃiilor acvatice (fluviilor, mărilor şi oceanelor) - consideraŃii teoretice

Dunărea, Marea Neagră şi Marea Mediterană – aspecte generale
Marea şi fluviul - componente ale puterii statale
Caracteristicile geopolitice ale sistemului fluvial danubian
Caracteristicile geopolitice ale sistemului maritim european sudic
EvoluŃia istorică a sistemului geopolitic danubian

EvoluŃia istorică a sistemului geopolitic pontic
EvoluŃia istorică a sistemului geopolitic mediteranean
Principalii actori statali şi non-statali în cadrul sistemelor
geopolitice regionale - danubian, pontic şi mediteranean
Rolul şi poziŃia României la gurile Dunării şi la Marea Neagră
Caracteristici socio-economice ale Dunării, Mării Negre şi Mării
Mediterane
Caracteristici geostrategice ale sistemului danubian, pontic şi
mediteranean
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VulnerabilităŃi şi riscuri ale sistemului de securitate pontic şi
mediteranean
TendinŃe geopolitice internaŃionale şi regionale
II. LUCRĂRI PRACTICE ŞI SEMINARII
De la oceanografie politică la talasopolitică
Marea Mediterană – leagănul civilizaŃiei europene
Marea Neagră – pivot geopolitic regional
Insule, peninsule, strâmtori, canale de navigaŃie – importanŃă geopolitică şi geostrategică

Resursele naturale ale mării
Fluviul Dunărea – importantă axă geopolitică şi geoeconomică
Reconfigurarea sistemului de securitate pontic.
III. BIBLIOGRAFIE MINIMALĂ OBLIGATORIE
1. Frăsineanu, D. (2005), Geopolitica, Editura FundaŃiei „România de
Mâine“, Bucureşti;
2. Gogeanu, P. (1970), Dunărea în relaŃiile internaŃionale, Editura
Politică, Bucureşti;
3. Ionescu, M.I. (coord.) (2006), Marea Neagră – de la „lacul
bizantin“ la provocările secolului XXI, Editura Militară, Bucureşti;
4. Posea, Gr.(1999), România. Geografie şi geopolitică, Editura
FundaŃiei „România de Mâine“, Bucureşti;
5. Roncea, V. (2005), Axa: Noua Românie la Marea Neagră, Editura
Ziua, Bucureşti;
6. Serebrian, O. (2006), Geopolitica spaŃiului pontic, Editura
Cartier, Chişinău.
14. Pregătirea practică a studenŃilor (modul de organizare şi desfăşurare a practicii)

Pentru formarea competenŃelor profesionale un rol deosebit
revine practicilor pe care studenŃii sunt obligaŃi să le desfăşoare. Astfel,
în anul I se organizează în primul semestru, o aplicaŃie de teren de 2
(două) zile la Vulcanii Noroioşi din SubcarpaŃii Buzăului, pentru un
prim contact cu terenul, în care studenŃii sunt familiarizaŃi cu primele
noŃiunui de bază ale componentelor mediului.

AplicaŃie practică la „Vulcanii Noroioşi”

După primul an de studii se desfăşoară practica de o săptămână în staŃionar, la
Buşteni, unde studenŃii cu sprijinul cadrelor didactice titulare ale cursurilor din primul
an, deprind tehnicile de bază folosite în cercetarea componentelor mediului (geologie,
relief, climatologie, hidrologie, activităŃi antropice etc.).

Măsurătoare de debit pe Valea Cerbului la Buşteni

Practica se încheie cu un colocviu în timpul căruia se verifică competenŃele şi
deprinderile studenŃilor însuşite în perioada de practică.
În cel de al doilea an se realizează o deplasare de 2 (două) zile la Barajul de la
Vidraru de pe Valea Argeşului sau pe Valea Prahovei, unde realizează profile
geografice complexe prin cele trei trepte majore de relief ale României. Acestea permit
aplicarea legilor geografice de bază: zonalitatea şi etajarea componentelor mediului şi
noŃiunile de bază ale relaŃiilor de reciprocitate dintre acestea. La sfârşitul anului se
efectuează practica de o săptămână la staŃiunea de Cercetări a FacultăŃii de Geografie
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din cadrul UniversităŃii Bucureşti de la Orşova, staŃiune înfiinŃată de unul din cadrele
noastre didactice, prof. dr. doc. Grigore Posea. Cu această ocazie sunt prevăzute ieşiri
pe lacul de acumulare PorŃile de Fier în Cazanele Mari şi Mici, pe Valea Cernei şi în
Podişul MehedinŃi pentru cunoaşterea reliefului carstic.
În vacanŃa de vară dintre anul II şi III studenŃii, sub îndrumarea cadrelor
didactice, urmează să efectueze cercetări de teren pentru întocmirea lucrărilor de
licenŃă. Cu această ocazie vor căpăta competenŃe legate de cercetarea şi cartarea pe
teren a diferitelor fenomene geografice. Datele acumulate cu această ocazie vor fi
utile la redactarea lucrărilor de licenŃă.
În anul III de studii, studenŃii au posibiltatea participării la încă 2 (două)
aplicaŃii practice, dintre care una în MunŃii Măcinului. Toate aceste aplicaŃii practice
au menirea de a forma competenŃe şi deprinderi necesare cercetărilor de teren, sub
îndrumarea coordonatorilor pentru realizarea lucrării de licenŃă.
Prin realizarea lucrărilor practice, a seminariilor şi a aplicaŃiilor practice,
folosind şi cunoştinŃele de la cursuri, studenŃii dobândesc o serie de competenŃe şi
abilităŃi legate de familiarizarea cu mijloace tehnice şi intelectuale specifice
geografiei, cunosc problemele majore actuale ale lumii contemporane, se obişnuiesc
cu lucrul în echipă în studierea problemelor de mediu şi risc natural şi cu
managementul echipelor de cercetare interdisciplinară.
În afara acestor competenŃe generale, dobândesc şi o serie de competenŃe
speciale, formate în cadrul laboratoarelor şi a aplicaŃiilor de teren de la fiecare
disciplină în parte. Astfel, la absolvire studenŃii vor putea recunoaşte principalele
tipuri de roci şi minerale, vor putea efectua observaŃii şi măsurători la staŃiile
meteorologice şi hidrologice şi prelucra şi interpreta datele obŃinute. Prin cartarea
proce-selor geomorfologice actuale, întocmirea hărŃilor cu evaluarea gradului şi a
claselor de risc şi cartarea terenurilor după gradul de stabilitate vor fi capabili să
realizeze studii şi să acorde consultanŃă în problemele de amenajare şi organizare a
spaŃiului geografic. AplicaŃiile practice efectuate la Geografia solurilor permit
studenŃilor să recunoască caracterele morfologice, proprietăŃile fizice şi fizicomecanice ca şi proprietăŃile chimice ale solurilor. Ei pot întocmi atât hărŃi corelative şi
interpretative pentru delimitarea şi caracterizarea unităŃilor de sol cât şi hărŃi cu
eroziunea solurilor şi degradarea terenurilor.
În lucrările şi aplicaŃiile practice de geografie umană şi turism pot contribui la
conceperea programelor de dezvoltare regională şi rurală, la prelucrarea şi
interpretarea datelor statistice privind fenomenele socio-economice, la organizarea şi
conducerea unei activităŃi de turism, la asigurarea de consultanŃă şi existenŃă în
derularea unor afaceri în turism ca şi la evaluarea resurselor turistice în vederea
valorificării durabile.

15. Pregătirea pentru cariera didactică
16. ObŃinerea certificatului de competenŃă lingvistică

18. Transferul de credite în interiorul UniversităŃii „Spiru Haret”
Alocarea de credite pentru disciplinele din planul de învăŃământ
„se face în conformitate cu practica universitară internaŃională, urmând
metodologia Sistemului European de Credite Transferabile, potrivit
căruia 60 de credite reprezintă echivalentul numeric pentru cantitatea
normală de muncă specifică unui an universitar, iar 30 de credite
corespund, de obicei, unui semestru de învăŃământ superior”.
Depăşirea acestui număr normal de credite se poate face prin
frecventarea şi promovarea de discipline facultative cuprinse în planul
de învăŃământ al fiecărui an / semestru sau cursuri predate la alte
specializări.
Alocarea de credite are în vedere toate disciplinele (obligatorii,
opŃionale şi facultative) inclusiv practica de specialitate.
Elaborarea şi susŃinerea cu succes a lucrării de licenŃă este
apreciată cu 10 credite şi se adaugă la cele 180 acumulate până la
susŃinerea licenŃei.
La alocarea numărului de credite pentru o disciplină se are în
vedere cantitatea de muncă necesară pentru promovare. Aceasta vizează
orele de prezenŃă fizică la cursuri, seminarii, lucrări practice, dar şi
studiul individual, elaborarea de lucrări sau activităŃi de cercetare etc.
Sistemul European de Credite Transferabile facilitează mobilitatea studenŃilor
pentru echivalarea unor examene deja susŃinute, în cazul în care aceştia se transferă la
o altă facultate de învăŃământ superior din România sau din Europa.

19. Examenul de licenŃă
AbsolvenŃii FacultăŃii de Geografie din cadrul UniversităŃii
„Spiru Haret”, pot susŃine examenul de licenŃă în sesiunile din iulie sau
din februarie a anului următor cu aceeaşi comisie de licenŃă şi aceeaşi
programă.
Examenul de licenŃă constă în evaluarea cunoştinŃelor
fundamentale şi de specialitate
Tematica şi bibliografia pentru examen se aduce la cunoştinŃă
studenŃilor cu cel puŃin 90 de zile înainte de examen.
Sunt admişi la examenul de licenŃă absolvenŃii promoŃiei din
anul respectiv şi ai promoŃiilor anterioare de la formele de învăŃământ
de zi, frecvenŃă redusă şi învăŃământ la distanŃă.

17. Precizarea perioadei /perioadelor în care se fac opŃiunile
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Înscrierea la examenul de licenŃă se face pe bază de cerere tip
completată şi depusă la Secretariatul FacultăŃii de Geografie.
Comisia pentru desfăşurarea examenului de licenŃă şi Comisia
pentru soluŃionarea contestaŃiilor se aprobă de Rectorul UniversităŃii
„Spiru Haret” la propunerea Consiliului profesoral al facultăŃii.
Înscrierea la examenul de licenŃă se încheie cu 15 zile înainte de
data examenului.
Nota minimă de promovare a examenului de licenŃă este 6
(şase).
20. Biblioteca (amplasare, dotare, mod de utilizare)
Biblioteca FacultăŃii de Geografie din cadrul UnivrsităŃii „Spiru
Haret” se află în incinta Palatului Sporturilor şi Culturii din parcul
Tineretului, unde îşi are sediul facultatea. FuncŃionează în regim de sală
de lectură, cu program în două schimburi pentru a fi la dispoziŃia
studenŃilor cât mai mult timp posibil.
Depozitul dispune de un fond de carte de circa 13.500 volume din care 2050
periodice, 9900 volume în limba română şi 1550 în limbi străine. Pentru o documentare
temeinică există un set de enciclopedii: Enciclopedia britanică în 18 volume, Enciclopedia
americană în 20 volume, Enciclopedia italiană în 9 volume, Enciclopedia universalis 7
volume ş.a., tratate şi cărŃi rare precum: Marele dicŃionar al României de Lahovari,
Descriptio Moldaviae, Breviarul statistic al României din 1939.

Biblioteca FacultăŃii de Geografie

Biblioteca are abonamente la NaŃional Geographic, schimb de
publicaŃii prin Analele UniversităŃii „Spiru Haret” cu mai multe
facultăŃi de specialitate din Ńară şi din străinătate. Dotarea plasează
biblioteca în rândul celor mai bune din universitate.

Pentru a avea acces la biblioteca virtuală a UniversităŃii şi la Internet pentru
informaŃiile de pe pagina WEB a UniversităŃii Spiru Haret se completează mai întâi
formularul de înscriere aflat pe prima pagină, alegându-se cu grijă parola necesară.
Ulterior, accesul este condiŃionat, de fiecare dată, de introducerea codului numeric
personal şi a parolei. Pe pagina respectivă pot fi vizualizate informaŃii cu privire la
Biblioteca virtuală, cele din Avizierul facultăŃii, cele cu privire la cursurile de masterat
organizate şi la examenele anuale şi de licenŃă din cadrul facultăŃii, etc.

21. Programe de studii de masterat la specializările din cadrul
facultăŃii
Facultatea are în prezent aprobate de Ministerul EducaŃiei şi
Cercetării, două forme de masterat după cum urmează:
A. Geografia turismului, turism şi integrare regională asigură:
• desăvârşirea specializării profesionale, oferind mai multe şanse
de a obŃine un loc de muncă în domeniul turismului;
• înlesneşte cunoaşterea conŃinutului şi dinamicii fenomenului
turistic, al determinării şi influenŃării acestuia de către
componentele mediului şi evoluŃia spaŃio-temporală a ofertei,
cererii şi fluxurilor turistice;
• vine în întâmpinarea tendinŃelor de integrare a turismului
românesc în circuitul european şi mondial;
• oferă cele mai noi şi importante cunoştinŃe în domeniu şi
formează competenŃe în managementul activităŃii agenŃiilor de
turism şi al activităŃii de turism în general;
• oferă posibilitatea de a căpăta abilităŃi şi competenŃe în
acordarea de consultanŃă, sau de integrare în programe de
dezvoltare regională a turismului.
Discipline studiate:
o PotenŃialul turistic pe Glob şi în România. Forme
principale de turism.
o Economia şi organizarea turismului.
o DestinaŃii turistice pe Glob şi în România.
o PopulaŃia şi aşezările umane, suport al activităŃilor
turistice.
o Tehnica operaŃiunilor de turism.
o Marketing turistic.
o Management turistic.
o Sistem informaŃional în turism.
43

B. Riscuri geografice şi planificare teritorială asigură:
• cunoaşterea fenomenelor naturale extreme în contextul noŃiunilor de
hazard, dezastru, vulnerabilitate şi risc, provocate de fenomene
geografice;
• metodologia de studiere şi ierarhizare a dezastrelor după mărimea
pagubelor produse mediului şi comunităŃilor umane;
• capacitatea de a elabora documente – scenarii în funcŃie de
magnitudinea riscului şi de aria afectată în vederea clasificării
nivelului de asigurare a terenului;
• pregătire teoretică şi aplicativă tematică pentru a deveni analişti,
consilieri, experŃi integraŃi în structurile politico-administrative şi
financiar-bancare (asigurări);
• posibilitatea de a intra în categoria specialiştilor pentru care riscurile
geografice devin obiect de studiu şi de analiză cu utilitate imediată
în planificarea teritorială;
• cunoştinŃele necesare pentru a studia efectele fenomenelor naturale
extreme asupra mediului şi a posibilităŃilor de protecŃie pentru a
limita efectele negative ale unor dezastre;
• viziune modernă, europeană şi de actualitate cu largi implicaŃii în
toate studiile de organizare şi planificare a teritoriului în vederea
dezvoltării durabile;
• plasarea de poziŃii autentic ştiinŃifice, echidistante şi obiective în
studierea acestor fenomene ceea ce dă prioritate în obŃinerea unui
loc de muncă.
Discipline studiate:
o Riscuri la fenomene geomorfologice şi pedologice
o Riscuri la fenomene climatice
o Riscuri la fenomene hidrice
o Riscuri economice şi sociale
o Sisteme teritoriale
o Monitoring şi management de mediu
o Planificare teritorială
o Cartografierea arealelor supuse riscurilor şi studiul
acestora prin teledetecŃie şi GIS

Planul de învăŃământ este astfel conceput încât să asigure un nivel
optim de pregătire masteranzilor, potrivit obiectivelor enunŃate. Acestea
îşi găsesc reflectarea atât în aria tematică a cursurilor, cât şi în
seminarii, aplicaŃii practice, proiecte etc. Întregul pachet de discipline
concură la definirea noului profil de competenŃe conferit cursanŃilor,
inclusiv a celor care au alte specializări care reclamă un cumul
suplimentar de cunoştinŃe din domeniul unor discipline geografice
fundamentale. Planul este dimensionat potrivit următoarelor cerinŃe:
• distribuirea echilibrată a disciplinelor pe cele trei semestre astfel
încât să se asigure un optim de cunoştinŃe de specialitate;
• asigurarea unui număr suficient de ore pentru activităŃi practice şi
de evaluare a cunoştinŃelor (seminarii, ore de laborator consacrate
elaborării unor proiecte etc.);
• dimensionarea corespunzătoare a orelor necesare documentării,
participării la proiecte de cercetare şi elaborării lucrării de
disertaŃie;
• studiile se finalizează cu susŃinerea unei lucrări de disertaŃie;
• absolvenŃii obŃin diplomă de master în specialitatea masteratului
absolvit.
Înscrierea se face la sediul FacultăŃii de Geografie între 18 – 31 iulie, 13 – 30
septembrie.

•
•
•
•
•
•
•

Actele necesare pentru înscrierea la concurs sunt:
Cerere tip de înscriere la admitere;
Diploma de licenŃă, în original; diploma de bacalaureat, copie
legalizată;
Curriculum vitae; certificat de naştere, copie legalizată;
Certificate de căsătorie, copie legalizată (dacă este cazul);
Copie xerox a buletinului de identitate sau a cărŃii de identitate;
AdeverinŃă medicală, 3 fotografii tip CI şi un dosar plic;
Taxa de înscriere: echivalentul a 60 RON.

22. Centre şi colective de cercetare la nivelul facultăŃii
Activitatea de cercetare ştiinŃifică a cadrelor didactice din
facultatea de geografie se desfăşoară pe baza unui plan anual de

44

cercetare ştiinŃifică (pe colective şi teme individuale) discutat şi aprobat
în cadrul Consiliului FacultăŃii.
ExperienŃa în activitatea de cercetare a cadrelor didactice
provenite din învăŃământul superior, de la o serie de institute de
cercetare ale Academiei Române sau de la alte unităŃi departamentale de
cercetare, s-a continuat şi în cadrul facultăŃii. Astfel, cadrele au fost
antrenate la realizarea contractului internaŃional de cercetare
interdisciplinară intitulat PosibilităŃi de dezvoltare durabilă a unei
regiuni tradiŃionale din Europa de Est: MunŃii Bihor, Romania finanŃat
de Ministerul EducaŃiei şi Cercetării din Germania prin Universitatea
din Freibourg.
Există preocupări şi pentru cercetarea ştiinŃifică contractuală din
Ńară, fiind demn de remarcat un amplu studiu elaborat pentru M.A.P.M
Managementul conservării biodiversităŃii. Realizarea cadastrului
ariilor naturale protejate din România. In cadrul acestui proiect au fost
stabilite limitele ariilor naturale protejate din întreaga Ńară pe judeŃe,
limite publicate şi în Monitorul Oficial nr. 190/2003 şi nr. 38/2005.
Cadrele didactice a depus oferte pentru obŃinerea de contracte de
cercetare ştiinŃifică finanŃate de CNCSIS sau au intrat cu Facultatea în
ConsorŃii pentru realizarea unor contracte la nivel naŃional cu Institutul
de Cercetări Delta Dunării, cu Institutul NaŃional de cercetări pentru
Ingineria Mediului, cu Institutul de Speologie al Academiei Române.
Exemple semnificative în această direcŃie le reprezintă tema de colaborare la
CNCSIS Managementul turistic al ariilor protejate din judeŃul Braşov, împreună cu
cadre didactice de la Universitatea Româno-Americană (URA) şi cercetători de la
Institutul de Geografie al Academiei Române (IGAR), la tema CEEX Calitatea
mediului şi managementul resurselor naturale şi antropice ale comunităŃilor rurale
din judeŃul Braşov consorŃiul iniŃiat de URA, cu aceeaşi participanŃi, sau proiectul de
consorŃiu la care participă în plus Autoritatea NaŃională de Meteorologie (ANM) şi
Universitatea de Vest din Timişoara (UVT), Impactul schimbărilor climatice asupra
dezvoltării durabile a staŃiunilor turistice din CarpaŃii Româneşti.

Rezultatele obŃinute din cercetarea ştiinŃifică sunt valorificate în
cadrul cursurilor universitare elaborate, în realizarea celor 11 teze de
doctorat în curs de finalizare la care lucrează tot atâtea cadre didactice.
Ele au fost comunicate în cele 7 (şapte) sesiuni ştiinŃifice ale facultăŃii,
sau la alte reuniuni ştiinŃifice din Ńară şi din străinătate şi publicate în
„Analele UniversităŃii Spiru Haret Seria Geografie” (publicaŃie
clasificată în sistemul CNCSIS, care se află deja la cel de al 8-lea
volum).

Activitatea de cerectare se regăseşte de asemenea într-o serie de
tratate şi monografii (în colaborare), lucrări individuale sau în
colaborare, caiete de lucrări practice, ghiduri pentru aplicaŃii de teren
ş.a., ca de exemplu vol. 5 din Geografia României (2005).
PerfecŃionarea prin doctorat reprezintă o modalitate importantă de creştere a
potenŃialului şi valorii cercetării ştiinŃifice din facultate. Trei cadre didactice au
dreptul de a conduce doctorat la Universitatea din Bucureşti şi în cadrul Institutului de
Geografie al Academiei Române (Gr. Posea, I. Zăvoianu, I. Iordan). Un număr de 11
cadre didactice tinere sunt doctoranzi, subiectele tezelor de doctorat presupunând un
volum important de cercetări de teren în faza de elaborare.
În cadrul planului intern de cercetare, cadrele didactice îşi desfăşoară
activitatea în 9 colective de cercetare de câte 2 – 5 cadre didactice. Dintre temele
abordate menŃionăm de exemplu tema „Cercetări de montanologie privind procesele
de degradare a terenurilor în CarpaŃi” condusă de prof. univ. dr. doc. Grigore Posea,
„Studiul geografico – economic al ariilor defavorizate din România” condusă de prof.
univ. dr. Ion Iordan ş.a. Pe lângă temele colective toate cadrele didactice au teme
individuale de cercetare în cadrul cărora aprofundează o serie de aspecte rezultate din
cercetările anterioare sau efectuează cercetări de teren pentru realizarea tezelor de
doctorat.
Cadrele didactice desfăşoară activitate de cercetare şi în cadrul „Centrului de
Studii şi Cercetări de Mediu” pentru realizarea unor teme cum a fost „Realizarea
cadastrului ariilor naturale protejate” la care specialiştii din facultatea de Geografie au
realizat baza cartografică digitală şi descrierea limitelor ariilor naturale protejate din
România.

Pentru formarea competenŃelor profesionale facultatea dispune
de următoarele laboratoare:
- Laboratorul de Meteorologie – Climatologie, dotat cu termometre
ordinare, de maximă şi minimă, termograf zilnic şi săptămânal,
termohigrobarograf, higrograf săptămânal, higrometru de perete,
pluviometru şi pluviograf. Pentru măsurarea presiunii dispune de
barograf, pentru vânt giruetă cu placă uşoară, anemometru, pentru
scopuri didactice laboratorul are o staŃie meteo. Pe lângă acestă
aparatură laboratorul mai are psihrometru electronic, un complex de
termometre psihrometrice, riglă de calcul pentru determinări
psihrometrice ş.a.
- Laboratorul de Hidrologie, este dotat cu plăci de miră, morişti
hidrometrice, tije metalice pentru morişti, sticlă batimetrică cu ajutaje,
termometru hidrologic, ruletă, eprubete pentru recoltarea de probe de
apă, debitmetru, trusă pentru determinarea calităŃilor fizico-chimice ale
apelor, limnigraf şi calculator. În laborator se găsesc hărŃi de
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specialitate, cadastrul apelor în scara 1:200.000, anuare hidrologice şi
diverse lucrări de specialitate.
- Laboratorul de Topografie – Cartografie şi TeledetecŃie, este dotat cu
teodolite, teodolit tahimetru, trepiede, mire orizontale, una pliantă,
rulete de 20 şi 50 m, declinatoare, un sistem de prisme, staŃie
topometrică, nivelă topografică, mulaje didactice. Pentru lucru cu harta,
laboratorul are curbimetre electronice şi mecanice iar pentru lucrul pe
teren rulete şi busole pentru orientare. Dispune de asemenea de un set
de hărŃi topografice în scara 1:100.000, şapte planşe cu proiecŃii de
hărŃi, 10 colecŃii de semne convenŃionale, sistem de calcul Genius ş.a.
Pentru teledetecŃie laboratorul este dotat cu stereoscoape cu oglinzi,
truse stereoscopice, seturi de imagini (satelitare şi anaglife), cuple
stereo, un sistem de operare DIABLO şi unul de operare WIN XP, o
imprimantă HP 870, un aparat fotografic Minolta, calculator ş.a.
- Laboratorul de Pedogeografie, dispune de trusă chimică de teren cu
reactivii necesari pentru analize chimice, site granulometrice pentru
determinarea scheletului de sol şi a fracŃiei nisipoase, balanŃă, sondă
pedologică, sondă de recoltat probe pentru analize agrochimice,
pHmetre şi cilindri pentru recoltarea probelor în aşezare nederanjată în
vederea determinării indicilor hidrofizi. În laborator există o colecŃie de
monoliŃi de soluri (macro, mezo şi micromonoliŃi) din mai multe tipuri
de sol din România. Ca materiale grafice dispune de harta solurilor
României, la scara 1:200.000, harta solurilor Europei în clasificarea
FAO şi harta solurilor lumii în clasificarea FAO/UNESCO.

ColecŃia de monoliŃi de soluri
- Laboratorul de Geomorfologie, este dotat cu altimetru, un set de
planşe şi hărŃi, blocdiagrame, retroproiector, hărŃi geomorfologice la
diferite scări, calculator. Pentru analizele granulometrice laboratorul
foloseşte setul de site existente în laboratorul de pedologie, se utilizează
aparatura din laboratorul de informatică şi GIS, iar pentru colecŃia de
roci se foloseşte laboratorul de geologie care este foarte bine dotat.
Laboratorul este de asemenea foarte bine dotat pentru activitatea de
cercetare pe teren în echipă când se fac măsurători expediŃionare
dispunând în acest sens de 10 corturi şi 15 saltele izopren.
- Laboratorul de Geografie umană, care lucrează foarte mult cu date
statistice beneficiază de o colecŃie de anuare statistice şi recensăminte
de populaŃie, 13 hărŃi tematice, etnografice şi folclorice, harta
administrativă şi fizică a României, harta fizico-administrativă a lumii,
10 calculatoare de birou, un retroproiector portabil GEHA, un
aspectomat, diascop ş.a.
- Laboratorul de informatică şi GIS, dispune de un laborator cu 14
calculatoare, sisteme de calcul şi de operare, softuri ArcView BIS v.3.1,
v.3.2. Up from 3.1, scanner, soft scanner – Prosto Page, imprimantă,
Editura Tools 3.3 Full Version, Arc View 32 Polz Shape. Dispune de
asemenea de programe de prelucrare a datelor, a hărŃilor digitale şi
posibilităŃi de a lucra cu mai multe strate de informaŃie pentru
elaborarea de hărŃi tematice sau de a elabora texte şi grafice.
- Laboratorul de Geologie, dispune de o colecŃie de fosile (400
eşantioane), două truse de eşantioane, un microscop polarizant, unul
Palmz A, unul binocular I.O.R., o lupă binoculară şi o lampă externă de
microscop. Laboratorul este foarte bine dotat pentru cercetări de teren
cu 7 corturi şi 20 saltele izopren, cu 20 busole geologice de diferite
tipuri, cu planşe şi cu set de hărŃi geologice la scara 1:200.000.
- Laboratorul de Biogeografie şi Geografia Mediului dispune de o colecŃie de plante
(ierbare), diferite specii de animale şi păsări împăiate, planşe reprezentative pentru
diferite tipuri de mediu. Pentru lucrul în laborator, acesta dispune de un televizor, un
video Player, un retroproiector, un aspectomat, ecran de proiecŃie şi un set de casete
video.
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25. Extrase din Regulament

În Laboratorul de Biogeografie

- Laboratorul audio-vizual, dispune de două retroproiectoare cu ecrane
de proiecŃie, de un videoproiector, de casete video, planşe şi hărŃi.
Aparatura acestui laborator este folosită şi în cadrul celorlalte
laboratoare, în prezent o parte dintre acestea fiind la laboratorul de
geografia Mediului ş.a.
23. Cercuri ştiinŃifice studenŃeşti
Paralel cu procesul de instruire, studenŃii facultăŃii participă
activ la cele patru cercuri ştiinŃifice studenŃeşti, coordonate de cadre
didactice cu activitate de cercetare prodigioasă. În cadrul facultăŃii
există următoarele cercuri studenŃeşti de cercetare:
Cercul de Geomorfologie-Pedologie, îndrumător conf. univ. dr.
Mihai Parichi
Cercul de Meteorologie-Hidrologie, îndrumător conf. univ. dr.
Rodica Povară
Cercul de turism, îndrumător prof. univ. dr. Vasile Glăvan
Cercul de geografie umană şi economică., îndrumător prof. univ. dr.
Ion Iordan
Rezultatele obŃinute de cercetarea studenŃească sunt comunicate
în cadrul sesiunilor de comunicări ale facultăŃii, cele mai valoroase fiind
premiate.
24. Centrele teritoriale ID
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