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Nr. 6/27.01.2022 

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 
27.01.2022, ținând cont de voturile exprimate,  31 voturi pentru, din totalul de 31 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 2022-2023 

 
 

 
Modificări generale făcute în toate planurile de învățământ de nivel licență și masterat  
   a) S-a modificat anul universitar. 
   b) Începând cu anul universitar 2022-2023, toate planurile de învățământ din UBB vor include două 
discipline facultative transversale: Fundamente de antreprenoriat, respectiv Fundamente de educație 
umanistă (Teoria argumentării).  

 
Modificări specifice  

1. Departamentul de Geografie Regională și Planificare Teritorială  
Specializarea Planificare teritorială 
Introducere disciplină opțională:Montanologie și dezvoltare sustenabilă;GII, Pachet opțional 4 (An II, 

sem. IV). 
Mutare disciplina opțională:Polarizări şi disparităţi regionale în continentele extraeuropene; PTIII, 

mutare din pachet 5 în pachet 4. 
Specializarea de masterat Planificare şi dezvoltare regională 
Introducere disciplină opțională:Baze de date spațiale la nivel local realizate cu ajutorul RPAS și 

GIS;PDRII, Pachet opțional 2 (An II, sem. III). 
 

       2. Departamentul de Geografie Fizică și Tehnică  
Specializarea Hidrologie și meteorologie 
Disciplina Regimul scurgerii naturale a râurilor se scoate si se include ca si capitol la disciplina 

Potamologie. 
În locul disciplinei Limnologia bazinelor de acumulare se introduce disciplina Lacuri de acumulare și 

folosințe de apă. 
Disciplina Alimentări cu apă se muta din semestrul 6 in semestrul 4 si devine 2+1 in loc de 2+2. 

Se introduce disciplina Scurgerea aluviunilor în suspensie in semestrul 6. 
Se muta disciplina Geografia  fizică a Romaniei in sem 2 
In locul disciplinelor Cartografie si Topografie se introduce disciplina Cartografie și Topografie 

(3+3). 
Disciplina Coduri meteorologice se trece la discipline obligatorii. 
Specializarea Geografie 
In locul disciplinei Tehnici de prelucrare a datelor hidrometeorologice (optionala) se introduce 

disciplina Limnologia bazinelor de acumulare.  
Evaluarea impactului asupra mediului se muta in pachetul 4 
Se introduce disciplina opțională Manifestari meteo-climatice extreme, amplificate de încalzirea 

globală în semestrul 5. 
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Specializarea de masterat  Resurse şi riscuri în mediul hidroatmosferic 
Se face rocada între 2 discipline obligatorii la care sunt titular, de la Masteratul RRMHA, astfel: - 

Metode de Prognoză Meteorologică, actualmente an II, sem 4 (2+2), în an I, sem 2; - Poluarea şi Protecţia 
Mediului Atmosferic, actualmente an I, sem 2 (2+2), în an II, sem 4.  
 

 
3. Departamentul de Geografie Umană și Turism  
Specializarea Geografia turismului – nivel licență  
Disciplina Activitatea agențiilor de turism a trecut din sem. 3 în sem. 6 în locul disciplinei Psihologia 

consumatorului de turism, care a fost mutată în sem. 3. 
 

4. Departamentul de Geografie al liniei maghiare  
Specializarea Geografie (linia maghiară)  
Disciplina Metodologia cercetării în Geografia Turismului  din semestrul 4 se muta in semestrul 

5.  
Disciplina Conceperea și comercializarea produselor turistice  din semestrul 5 se muta in 

semestrul 6. Disciplina Geografie economică  din semestrul 6 se muta in semestrul 4, anul II. 
Modificarea numarului de ore la disciplina Economia turismului şi întreprinderii de turism  din 

semestrul 6, 2+1 in loc de 1+1 
 
5. Departamentul de Geografie al Extensiilor  
Specializarea Geografia turismului (Sighetu Marmației) 
Înlocuire disciplină din pachetul de discipline opționale GLX2201 - GLR2306 Tehnica operaţiunilor 

în turism /Techniques of Tourism Operations cu disciplina GLR2515 Sisteme informatice în operațiunile din 
turism / Information systems in tourism operations. 

Uniformizare cod disciplină Geografia continentelor. (GLR2203 în loc de  GLR2103) 
Uniformizare cod disciplină Drept comercial si legislatie in turism (GLR2103 în loc de GLR2106)

   
Specializarea de masterat Turism și amenajarea teritoriului (Sighetu Marmației) 

Înlocuire disciplină din pachetul de discipline opționale GMX7202 - GMR7205Valorificarea turistică a 
patrimoniului cultural /Tourism Valorisation of Cultural Heritage cu disciplina GMR7207
 Valorificarea turistică a patrimoniului UNESCO /Tourism Valorisation of UNESCO Heritage  
 
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  
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