
 

 

 

FACULTATEA DE GEOGRAFIE 
Cluj-Napoca, Str. Clinicilor 5-7  
Tel: 0264-591807; Fax: 0264-597988 
Email: geogr@ubbcluj.ro 
Website: http://geografie.ubbcluj.ro 

 
 Nr. 246/15.09.2021 

 

 

H O T Ă R Â R E  

 

privind desfășurarea activităților didactice de la forma de învățământ cu frecvență 

pe parcursul semestrului 1 al anului universitar 2021-2022 

 

 

În conformitate cu prevederile Hotărârii Senatului UBB din 14.09.2021 și ale Ordinului comun al 

Ministerului Educației și Ministerului Sănătății cu nr. 5196, respectiv 1756 din 03.09.2021 

 

 

Consiliul Facultății de Geografie, 

întrunit în data de 15 Septembrie 2021, adoptă următoarea hotărâre: 

 

 

Art. 1. Se aprobă desfășurarea tuturor activităților didactice de la forma de învățământ cu frecvență 

prevăzute în planurile de învățământ, precum și a activităților de tutorat/mentorat și a consultațiilor 

periodice cu studenții, în semestrul 1 al anului universitar 2021-2022, după cum urmează: 

 

Specializare - nivel licență: 

 

Cartografie  – sistem online 

Geografia turismului  (Cluj-Napoca) – sistem online 

Geografia turismului (în limba maghiară)  – Cluj-Napoca - sistem online 

Geografia turismului (în limba maghiară) – Gheorgheni - participare fizică a tuturor studenților la toate 

activitățile didactice 

Geografia turismului (Bistrița) - participare fizică a tuturor studenților la toate activitățile didactice 

Geografia turismului (în limba română) – Gheorgheni - participare fizică a tuturor studenților la toate 

activitățile didactice 

Geografia turismului (Sighetu Marmației) - participare fizică a tuturor studenților la toate activitățile 

didactice 

Geografia turismului (Zalău) - sistem online 

Geografie (Cluj-Napoca) – sistem online 

Geografie (în limba maghiară, Cluj-Napoca) – sistem online 

Hidrologie și Meteorologie   – sistem online 

Planificare teritorială   – sistem online 

Planificare teritorială (în limba maghiară)   – sistem online 

 

Specializare - nivel master: 
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 Amenajare şi dezvoltare turistică – sistem online 

Geomatică – sistem online 

Planificare şi dezvoltare regională – sistem online 

Resurse şi riscuri în mediul hidroatmosferic – sistem online 

Turism şi amenajarea teritoriului Sighetu-Marmației  - participare fizică a tuturor studenților la toate 

activitățile didactice 

Turism şi dezvoltare teritorială (în limba maghiară) – sistem online 

Ecoturism şi dezvoltare durabilă (în limba maghiară) Gheorgheni - participare fizică a tuturor 

studenților la toate activitățile didactice 

Turismul sportiv şi agrementul din perspectiva ecodezvoltării Bistrița - participare fizică a tuturor 

studenților la toate activitățile didactice 

 

 

 

                        Decan, 

 

Conf. univ. dr. Titus-Cristian MAN 

 

 


