De ce GEOGRAFIA
TURISMULUI ?
Pregătirea viitorilor specialiști
se realizează prin abordări
teoretice și practice, prin
colaborări cu instituții de profil.
Programul de studiu este
complex și răspunde unei mari
varietăți de cerințe de pe o
piață a forței de muncă într-o
permanentă schimbare.

ADMITERE
CE SĂ ALEGEȚI?
Domeniul fundamental: Matematică și științele
naturii
Domeniul de licență: Geografie
Programul de studii: Geografia Turimului
Forma de învățământ: Învățământ la distanţă
Durata studiilor: 3 ani
Locație: București
Număr de locuri propuse: 50 la taxă

CÂND?

Bd. Nicolae Bălcescu, nr. 1, Cod postal
010041, Sector 1, Bucuresti
Tel: 021.305.38.10; 021.305.38.09;
021.305.38.13, Fax. 021.315.30.74
E-mail: secretariat@geo.unibuc.ro;
www.geo.unibuc.ro

FACULTATEA DE
GEOGRAFIE
Programul de studii:
GEOGRAFIA
TURISMULUI
Forma
ÎNVĂŢĂMÂNT LA
DISTANŢĂ

Sesiunea: iulie 2015/septembrie 2015
Înscrieri: iulie/septembrie 2015

CUM ESTE CONCURSUL DE
ADMITERE?
Scrisoare de intenţie (probă eliminatorie:
admis/respins)
100% media la examenul de Bacalaureat

CÂT ESTE TAXA DE ADMITERE?
200 lei pentru domeniul de licență Geografie

CUM AJUNGEȚI LA NOI?
Transport în comun: Metrou (M2, stația Universitate)
61,69,70, 90, 122, 126, 137, 168, 226, 268, 300,368,
381, 601, 783

BUCUREȘTI 2016

CE VEȚI STUDIA?
Activitatea didactică se bazează
pe Sistemul european de
credite transferabile.
Disciplinele studiate vizează
pregătirea generală, pe care se
vor grefa în anii următori
cunoştinţele de specialitate.
Exemple:
Geografia turismului
Potenţial turistic
Geografie rurală şi turism rural

Ecoturism
Management şi marketing
turistic
Amenajări turistice etc.

CORP PROFESORAL

DOTĂRI

Un corp profesoral superior
calificat, recunoscut la nivel
național și internațional.

Pregătirea studenților se realizează în
amfiteatre, săli de curs și laboratoare
dotate cu tehnică modernă. Bibliotecă
foarte bine dotată, cu acces la internet și
la bazele de date internaționale, inclusiv
baza Thomson Reuters.

PRACTICĂ

INSERȚIE PE PIAȚA MUNCII
În cadrul aplicațiilor practice și a
practicii de specialitate în anii I şi II
se urmăreşte formarea unor
competenţe specifice. Practica de
specialitate se efectuează şi în
agenţii de turism din România şi
străinătate

Procesul de învăţământ se desfăşoară prin
colaborări permanente cu piața forței de
muncă :
• Agenţii de turism
• Societăţi de turism europene
• Asociația Națională a Agențiilor de
Turism din România etc.

STUDENT ERASMUS

CONTINUAREA STUDIILOR

Stagii ERASMUS, recunoscute in
statele Uniunii Europene.
Universităţi din Franţa (Paris, Lille,
Lyon, Montpellier), Italia (Roma,
Milano, Firenze, Bari etc.), Marea
Britanie
(Liverpool),
Germania,
Spania, Portugalia, Turcia, Belgia etc.)

Noțiunile dobândite vor putea fii
aprofundate în ciclul II de studii
universitare :

Managementul resurselor şi
activităţiilor turistice
Gestiunea spaţiului turistic
Planificare
teritorială
şi
managementul
localităţilor
urbane şi rurale etc.

