Programului de master
“PLANIFICARE ȘI DEZVOLTARE REGIONALĂ”
Misiune și obiective
Programul de master intitulat „Planificare şi Dezvoltare Regională” răspunde, prin obiective,
structură, organizare și conținuturi tuturor cerinţelor normative ce trebuie îndeplinite de un program
universitar de studiu, conform legislației în vigoare și normelor ARACIS. Astfel, există un cadru juridic
de organizare a instituţiei în care funcţionează, respectiv Universitatea „Babeş-Bolyai”, precum şi o
autorizare de funcţionare a programului din partea Rectoratului Universităţii noastre.
Curriculum-ul specializării de master „Planificare şi Dezvoltare Regională” se bazează pe
corespondenţa dintre rezultatele în învăţare, respectiv cercetare, asigurându-se aprofundarea şi
diversificarea competenţelor obţinute la nivel licenţă. În acest context, fiecare disciplină prevăzută în
Planul de Învăţământ urmăreşte să familiarizeze cursantul cu tehnici şi mijoace specifice de investigare
(în teren şi laborator) a aspectelor abordate, astfel încât absolventul să poată răspunde tuturor cerinţelor
unei activităţi în echipe de analiză, cercetare şi de luare a deciziilor practice.
Relevanţa profesională a acestui program de studiu, în concordanţă cu dinamica cerinţelor pieţei
muncii, este subliniată şi în „Planul Operaţional 2018/2019” al Facultăţii de Geografie din cadrul
Universității „Babeş-Bolyai” din Cluj-Napoca. Sunt prevăzute, astfel, printre altele: sporirea efectivelor de
cursanţi la programele universitare, diversificarea ofertei acestor programe şi adecvarea competenţelor
dobândite de absolvenţii fiecărei specializări nivel masterat cu cerinţele pieţei de muncă.
Conținutul învățământului
Planul de învățământ al acestui masterat conține următoarele discipline:
Anul I, semestrul I
Sisteme regionale
Regiune și regionalizare geografică (curs predat în limba engleză)
Componenta environmentală a sistemului regional
Dezvoltare regională
Peisaje culturale
Anul I, semestrul II
Strategii de dezvoltare regională
Disparități regionale
Regiuni critice
Regiuni transfrontaliere (curs predat în limba engleză)
Reconstrucție peisagistică
Stagiu de practică
Anul II, semestrul III
Tehnologia proiectelor de amenajare teritorială
GIS aplicat în abordări regionale
3 cursuri opționale (la alegere din următoarele: Regiuni defavorizate; Probleme demografice
actuale; Planificare teritorială; Infrastructuri tehnice ale teritoriului; Geoecologie aplicată;
Dezvoltare rurală și urbană și Legislația amenajării teritoriului)
Anul II, semestrul IV
Analize spațiale integrate
Evaluare și prognoză teritorială
Marketing teritorial
Elemente de guvernanță teritorială
Elaborarea lucrării de disertație
Competențe, abilități și oportunități de angajare
Conţinutul curricular şi competenţele pe care dorim să le dezvoltăm la studenţii masteranzi
dezvăluie larga adresabilitate a programului de master intitulat „Planificare şi Dezvoltare Regională”.
Programul urmăreşte, astfel, dobândirea și dezvoltarea unor competenţe profesionale legate de:

- crearea unui cadru formal riguros fundamentat ştiinţific şi deopotrivă cu înaltă relevanţă aplicativă
în care să se formeze viitorii analişti teritoriali;
- realizarea unei pregătiri complexe ancorate la tendinţele actuale ale economiei de piaţă, constând
din competenţe geografice de gestionare a informaţiilor şi datelor teritoriale (a se vedea fișele
disciplinelor aferente acestui program de master);
- participarea activă şi nemijlocită, prin parteneriate cu instituţii de nivel local (consilii locale,
primării), judeţene (consilii județene), regionale (agenţii de dezvoltare regională) şi chiar naţionale
(ministere, agenţii guvernamentale), la desfăşurarea activităţilor specifice domeniului;
- elaborarea, propunerea și lansarea de proiecte, planuri şi programe de dezvoltare regională şi
locală.
Principalele competențe profesionale asigurate de acest program de master constau în: evaluarea
potenţialului natural şi antropic al teritoriului; evaluarea resurselor umane aferente unui teritoriu dat;
cunoaşterea structurii sistemelor teritoriale de diferite tipuri, ranguri şi niveluri; identificarea funcţiilor
sistemelor spaţiale, a genezei, evoluţiei şi rolului lor în dinamica societăţii actuale; familiarizarea cu
metodologiile de abordare a teritoriului; însuşirea cunoştinţelor necesare întocmirii unor baze de date
geografice referitoare la un teritoriu dat; decelarea disparităţilor, riscurilor şi vulnerabilităţilor teritoriale și
soluționarea lor. Acestora li se adaugă o serie de competențe transversale, precum: însuşirea tehnologiei
de elaborare a ofertelor de adjudecare a proiectelor de dezvoltare teritorială; însuşirea metodologiei de
elaborare a planurilor de amenajare teritorială la diferite niveluri (PATN, PATR, PATZ, PATIC, PATC,
PUG etc.); formarea deprinderilor reclamate de elaborarea strategiilor de dezvoltare globală sau sectorială
a unui teritoriu; obţinerea de competenţe necesare realizării bilanţului şi diagnosticului teritorial;
cunoaşterea modalităţilor de elaborare a documentaţiilor pentru diferite tipuri de amenajări spaţiale.
Diploma obţinută de către cursanții absolvenți ai programului de master „Planificare şi
Dezvoltare Regională” conferă acestora calificările de analist teritorial, specialist în coordonarea
proiectelor europene; consilier (referent) de specialitate în departamente şi oficii de profil
(guvernamentale, regionale, judeţene, comunale); director departament cercetare-dezvoltare; coordonator
şi/sau membru în echipele de elaborare a proiectelor de amenajare şi dezvoltare teritorială, cu şanse reale
către următoarele debuşee profesionale: analişti la firme de planificare şi proiectare regională; specialişti
în agenţii de dezvoltare; personal specializat în activităţile de amenajare a teritoriului şi urbanism din
firmele private de proiectare, precum şi la diferite autorităţi ale statului; cercetători ştiinţifici.
În condiţiile promovării modulului pedagogic, deţinătorul acestei diplome va putea activa ca şi
cadru didactic de specialitate în orice unitate de învăţământ de stat sau privat de nivel gimnazial şi liceal
sau, prin concurs, în învăţământul universitar de specialitate.
De asemenea, absolvirea studiilor masterale oferă posibilitatea continuării studiilor în ciclul
următor, respectiv al doctoratului.
Un alt atu important pentru studenţii masteranzi ai acestui program este conferit de parteneriatul
stabilit de către Facultatea de Geografie (în cadrul general oferit de Convenţiile cadru de colaborare
încheiate la nivelul Rectoratului Universității „Babeş-Bolyai” din Cluj-Napoca) cu universități de prestigiu
din Uniunea Europeană în domeniul formării de specialişti în domeniul planificării, amenajării și
dezvoltării regionale. Se adaugă parteneriatele de colaborare încheiate în vederea efectuării unor stagii de
practică profesională.
Toate acestea permit masteranzilor un acces nemijlocit la reţele internaţionale de producţie şi
difuzare a cunoaşterii într-un domeniu sensibil la inovaţiile tehnologice, precum şi achiziţionarea unor
deprinderi practice legate de activităţile din domeniul gestionării resurselor teritoriale.
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