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Nr. 3/26.01.2021 

HOTĂRÂRE 

 

 

Avizarea PLANURILOR DE ÎNVĂȚĂMÂNT ale specializărilor de la nivel licență și 
master din cadrul Facultății de Geografie cu modificările prevăzute în Anexa 1 

 

 

  Planurile de învățământ pentru specializările din facultate au fost elaborate și avizate de 
către departamentele la care sunt arondate, în concordanță cu reglementările venite din partea 
Rectoratului UBB. Modificările specifice (acolo unde a fost cazul) sunt cuprinse în Anexa 1. În 
vederea încărcării lor pe platformă, Consiliul Facultății de Geografie reunit în ședința din 
26.01.2021, ținând cont de voturile exprimate,  32 voturi pentru, din totalul de 32 membri 
prezenți, 

 

HOTĂRĂȘTE: 

 

 Se avizează PLANURILE DE ÎNVĂȚĂMÂNT ale specializărilor de la nivel licență și 
master din cadrul Facultății de Geografie cu modificările prevăzute în Anexa 1. 

 
 
 

       D E C A N, 

                    Conf. univ. dr. MAN Titus-Cristian 
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Anexa 1  

 
Modificări ale Planurilor de Învățământ propuse în cadrul 

Facultății de Geografie începând cu anul universitar 2021-2022 
 
 

 
Modificări generale făcute în toate planurile de învățământ de nivel licență și masterat  

   a) S-a modificat anul universitar. 
   b) În secțiunea VI. s-a renunțat la sintagma „Universități europene de referință” în favoarea 
sintagmei „Universități de referință din Top 500”.  
   c) S-a actualizat numele rectorului.  
   d) Foaia de calcul care conține planul de învățământ propriu-zis a fost denumită „Plan” și a fost 
adăugată o nouă foaie de calcul denumită „Raport revizuire”.  
   e) Începând cu anul universitar 2021-2022, toate planurile de învățământ ale programelor UBB de 
nivel licență si masterat vor include o disciplina facultativă cu denumirea Fundamente de 
antreprenoriat.  
 

Modificări specifice  

1. Departamentul de Geografie Regională și Planificare Teritorială  

  Nu sunt propuse modificări la planurile de învățământ ale specializărilor aflate în gestiunea 
departamentului.  

       2. Departamentul de Geografie Fizică și Tehnică  

   1. La specializarea Hidrologie și Meteorologie s-a reintrodus disciplina obligatorie 
Matematică aplicată în Hidrologie și Meteorologie în anul I, semestrul I (4 credite, 1 oră de 
curs, 2 ore de lucrări, examen) pe poziția actuală a disciplinei Potamologie, care a fost mutată 
în anul II, semestrul I.  

   2. La aceeași specializare, disciplina Hidrogeologie se mută din semestrul I, anul I, în 
semestrul II, anul I, iar în locul ei vine disciplina Cartografie. Practic, este o simplă rocadă.  

   3. La discipline opționale - specializarea Hidrologie și Meteorologie, în locul disciplinei 
Statistică și probabilități, care aparținea Departamentului de Geografie Regională și 
Planificare Teritorială, (scoasă din pachetul ei, dar care se regăsește integrată în disciplina 
Matematică aplicată în Hidrologie și Meteorologie, menționată mai sus) s-a introdus 
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disciplina Managementul proiectelor de dezvoltare teritorială, de asemenea, aparținătoare 
departamentului menționat.  

   4. La specializarea Cartografie, anul III,s-a făcut rocada între disciplinele Geografia 
mediului și GIS aplicat.  

 

3. Departamentul de Geografie Umană și Turism  

Specializarea Geografia turismului – nivel licență  

1. Disciplina Managementul proiectelor de dezvoltare în turism (semestrul 4) a fost 
înlocuită cu disciplina Sisteme informatice în operațiunile din turism (această disciplină – 
este menită a oferi studenților cunoștințele necesare utilizării sistemelor și tehnicilor de 
rezervare folosite în domeniul turismului – unități de cazare, agenții de turism, rezervare 
bilete de avion - și a fost introdusă în urma solicitărilor repetate din partea multor angajatori 
din domeniu) și va figura în semestrul 5 (disciplina Managementul proiectelor de dezvoltare 
în turism a fost introdusă ca și disciplină opțională la specializarea Amenajare și dezvoltare 
turistică - nivel masterat cu denumirea Conceperea proiectelor de dezvoltare în turism);  

2. Disciplina Turismul și mediul înconjurător a trecut din semestrul 5 în semestrul 4.  

Specializarea Amenajare și dezvoltare turistică – nivel master  

1. Au fost eliminate patru discipline opționale:  
Metode și modele de prospectare turistică  
Valorificarea turistică a patrimoniului etnofolcloric  
Organizarea activităților ghidului de turism specializat (în limba engleză)  
Agențiile de turism – interfață între cererea și oferta turistică  
 

2. Au fost introduse 4 noi discipline opționale:  
Conceperea proiectelor de dezvoltare în turism  
Informare turistică și promovarea destinațiilor  
Competitivitate, valori și performanță în turism  
Sisteme integrate de valorificare turistică a satului tradițional (în limba engleză)  
 
 

4. Departamentul de Geografie al liniei maghiare  

Specializarea Geografie (linia maghiară)  

Anul III: Sem 6 - Modificarea denumirii si codului disciplinei Geografia 
turismului/GLM1602 la Geografia generala a turismului/GLM2101 
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Specializarea Geografia turismului (linia maghiară) 

Anul II: Disciplina Comunicare şi imagine în turism din semestrul 4 se scoate din planul de 
învățământ si se reintroduce în locul ei disciplina Geografia continentelor. Asia, America, Africa.  

Anul II: Disciplina opțională Relații publice din semestrul 4 se scoate din planul de învățământ si se 
reintroduce în locul ei disciplina Psihologia și comportamentul turistului. 

 

5. Departamentul de Geografie al Extensiilor  

a. Extensia Sighetu Marmației  

    Master Turism și Amenajarea teritoriului,  
Sem I. Se introduce cursul: Probleme curente în turism 2+1, 7 credite în loc de  GMR7101   Modele 
de amenajare turistică (credite, ore idem)  

 

b. Extensia Bistrița  

Specializarea Geografia Turismului, nivel licență  

Sem. 1: o oră de seminar de la Geografia generală a turismului (GLR2101) trece la Introducere 
în geografie (GLR2100), astfel încât ambele discipline vor avea câte o oră de seminar;  
Sem. 2: o oră de seminar de la Potențialul hidroclimatic și valorificarea lui în turism  (GLR2202) 
trece la Cultură și civilizație (GLR2204), astfel încât ambele discipline vor avea câte o oră de 
seminar.  
 

 
Directori departament:  
Prof. univ. dr. Dezsi Ștefan (Departamentul de Geografie Umană și Turism) 
Conf. univ. dr. Dombay Ștefan (Departamentul de Geografie al Extensiilor) 
Conf. univ. dr. Nagy Egon (Departamentul de Geografie al Liniei Maghiare)  
Conf. univ. dr. Șerban Gheorghe (Departamentul de Geografie Fizică și Tehnică)  
Conf. univ. dr. Vescan Iuliu (Departamentul de Geografie Regională și Planificare Teritorială)  

 

Decan 
Conf. univ. dr. Titus Cristian Man  
 

mailto:geogr@ubbcluj.ro

