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Nr. 7/31.01.2023 

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 
31.01.2023, ținând cont de voturile exprimate, 30 voturi pentru și 2 voturi împotrivă,  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 2023-2024 
 

 
Nivel licentă 

Specializarea GEOGRAFIE 

- Mutarea disciplinei GLR1616 Evaluarea impactului asupra mediului din Pachetul 
opțional 3 (anul II, sem . 4) în Pachetul opțional 4 (anul II, sem. 4); 

- Introducerea disciplinei GLR2513 Turism montan - curs practic în Pachetul opțional 4 
(anul II, sem. 4); 

- Mutarea disciplinei GLR1410 Geografie urbană și rurală din Pachetul opțional 4 (anul II, 
sem. 4) în Pachetul opțional 6 (Anul III, semestrul 6). 

Specializarea GT Bistrita 

La nilvel licență s-au făcut următoarele modificări față de planul anterior: 
1. am schimbat forma de evaluare la „Geografia continentelor. Europa” (sem. 1) și „Organizarea 
serviciilor în turism” (sem. 5) din C în E; 
2. am schimbat felul disciplinei „Negociere în turism” (pachet opțional 6, sem. 6) din DC în DS; 
3. am schimbat felul disciplinei opționale 6 (GLX2606) din DC în DS; 
4. am transformat disciplina „Geografie politică” (opțional sem. 6, pachet 6) în disciplină facultativă 
și am înlocuit-o cu „Infrastructuri de comunicație în turism” (sem. 6) prin transformarea acesteia din 
disciplină obligatorie în disciplină opțională; 
5. Schimbări în ordinea disciplinelor: 
- Activitatea agențiilor de turism: sem. 5 -> sem. 3 
- Conceperea și comercializarea produselor turistice: sem. 5 -> sem. 3 
- Comunicare și imagine în turism: sem. 5 -> sem. 4 
- Management turistic: sem. 4 -> sem. 5 
- Marketing turistic: sem. 3 -> sem. 5 
- Managementul proiectelor de dezvoltare în turism: sem. 3 -> sem. 5 
6. Schimbări ale numărului de credite: 
- Managementul proiectelor de dezvoltare: de la 4 la 3 credite 
- Conceperea și comercializarea produselor turistice: de la 3 la 4 credite 
- în sem. 6: Ecoturism și dezvoltare durabilă; Turism internațional; Elaborarea lucrării de licență: de 
la 3 la 4 credite 
 
La nivel master, singura modificare va fi cea legată de introducerea disciplinei de etică și scăderea 
numărului de credite la trei discipline pentru a fi alocate noii discipline (Dinamica grupurilor; Etica 
de mediu; Caracteristicile efortului). 
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Specializarea GT Zalău 
In locul disciplinei opționale Turism religios s-a introdus disciplina opțională Dinamica axelor 
turistice. 
 
Geografia turismului (Sighetu Marmației) 

Tipul modificării Inițial  După modificare 
Discipline noi introduse 
sau optimizate 

GLR2305 Metodologia cercetării în 
Geografia turismului /Research 
Methodology in Tourism Geography 

GLR2309 Metode geografice 
de analiză sem 3, 2-0-2 

GLR2404 Marketing turistic 
/Tourism Marketing 

GLR23010 Promovare 
turistică în social-media, sem 
3, 1-1-0 

GLR2402 Management turistic 
/Tourism Management 

GLR2409 Management și 
marketing turistic /Tourism 
Management and Marketing, 
sem 4, 2-1-0 

 GLR2410 Interpretarea 
turistică a terenului/ Field-
Based Interpretation in 
Tourism, sem4, 1-0-2 

GLR2602 Conceperea şi 
comercializarea produselor turistice 
/Tourism Products Making and 
Trading 

GLR2510 Turism montan sem 
5 1-0-2 

Discipline eliminate GLR2501  Regionare si regiuni 
turistice /Regionalization and 
Tourism Regions sem 6, 1-0-2 

- 

Discipline mutate în alt 
semestru 

GLR2607 Managementul 
proiectelor de dezvoltare în  turism 
/Management of Development 
Projects sem 4, 1-0-2 

GLR2607 Managementul 
proiectelor de dezvoltare în  
turism /Management of 
Development Projects sem 
6,1-0-2 

 
 
Nivel masterat 
 
La toate programele de masterat s-a introdus disciplina Etică, integritate și deontologie academică, 
anul I, sem. 2 (1 oră curs) 
 
Turism şi dezvoltare teritorială (maghiară) 
 
Anul I: Disciplina Managementul proiectelor de dezvoltare europene se va tine in limba 
maghiara in loc de limba engleza 
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Anul I: Se introduce o disciplina noua Etică, integritate și deontologie academică și profesională 
in semestrul semestrul 2, anul I (3 credite, 1 ora de curs) 
Anul I: La disciplina Tehnici de analiză cantitativă se modifica numarul de ore din 1+2 in 2+3, si 
din 5 credite in 6 credite 
Anul I: Disciplina Organizarea activităţilor de ghid turistic devine disciplina optionala in 
semestrul 2, anul I, si se schimba numarul de ore din 1+2 in 2+1 
Anul I: Disciplina optionala Organizarea operativă a activităţilor hoteliere (semestrul 2) se scoate 
din planul de invatamant 
Anul II: Disciplina Politici şi strategii de dezvoltare a teritoriului  (semestrul 3) se scoate din 
planul de invatamant 
Anul II: Se introduce o disciplina noua Geografia dezvoltării durabile și indicatorii ODD (curs 
predat în limba engleză) in semestrul 3 (5 credite, 2 ore de curs, 2 ore de lp.) 
 
 
Evaluarea și gestiunea hazardurilor și riscurilor geografice 
 
Introducerea disciplinei Multihazard și multirisc în mediile natural și antropic in anul II, sem 3 
Renuntarea la disciplina Concepte, metodologie și aspecte etice în cercetarea fenomenelor 
geografice extreme din anul I, sem 1 
Mutarea disciplinei Sinteze și regionalizări ale fazelor scurgerii lichide extreme în anul I, sem 1 
Introducerea disciplinei Etică, integritate și deontologie academică și profesională în anul I, sem 
2 
 
Turism și amenajarea teritoriului (Sighetu Marmației) 

Tipul modificării Inițial  După modificare 
Înlocuire disciplină 
obligatorie 

GMR7201 Geografie teoretică. 
Fundamentarea ştiinţifică a 
deciziilor în turism şi dezvoltare 
teritorială /Theoretical Geography. 
Scientific Fundamentation of 
Decisions in Tourism and 
Territorial Development, sem 2,  2-
0-1 

GMR7208 Aplicații GIS 
specializate în turism și 
amenajarea teritoriului, sem 2,  
2-0-1    
  

Introducere disciplina 
transversala 

 Etica si integritate academica, 
sem 2, 1-0-0 
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