“Gestiunea spaţiului turistic şi servicii de ospitalitate” – program master
profesional
Acest program masteral vizează domeniul turistic reprezintând un concept educaţional
conform sistemului Bologna, modern, flexibil, menit să perfecţionze şi diversifice pregătirea
educaţională academică. Este cel mai recent program masteral propus de Facultatea de Geografie,
Universitatea din Bucureşti, fiind în acelaşi timp şi primul program profesional al facultăţii şi Catedrei
de Geografie Umană.
Dezvoltă o serie de obiective specifice personalizate precum: accentul asupra pregătirii
profesionale asigurate prin practici extensive efectuate în cadrul partenerilor contractuali privaţi şi
publici din domeniu, tematica de studiu aliniată celor mai recente cerinţe de pregătire de pe piaţa
internaţională a activităţilor turistice. La baza acestui program masteral stau următoarele principii:


Accesul facil, sporit şi diversificat al tinerilor şi adulţilor în învăţământul superior.



Asigură o cultură generală de specialitate, necondiţionată de existenţa unei pregătiri
preuniversitare de specialitate,



Introduce, sporeşte şi definitivează gradul de specializare prin tematica de studiu dar mai ales
prin pregătirea pracică extinsă şi complexă.
Specializează teoretic, dar mai ales metodologic şi vocaţional prin programe cu tematică

aliniată cerinţelor de specializare de pe piaţa muncii adresandu-se în primul rând absolvenţilor
licenţiaţi în domeniul geografiei turismului precum şi geografiei, ştiinţei mediului sau domenii
asociate ştiinţelor socio-umane sau economice. Efectuează transfer de aptitudini şi abilităţi teoretice şi
în special practice în tematică strict turistică. Pentru obţinerea unor pachete de competenţe vocaţionale
în domeniul turismului practica cursanţilor va fi asigurată pe parcursul unui semestru de către
partenerii contractuali: ANAT; ANTREC Romania şi AMADEUS Marketing Romania.
Programul a fost conceput pe durata a 2 ani beneficiind de un plan educaţional structurat în
discipline fundamentale, discipline opţionale şi discipline facultative, cărora li se adaugă: discipline
pentru studenţii cu pregătirea de bază în alte domenii decât geografia, stagii de practică şi stagii pentru
întocmirea disertaţiei. Toate disciplinele sunt semestriale şi au caracter aplicativ vocaţional. Primul an
prevede o pregătire de specialitate fundamemntală şi este comună întregului efectiv al cursanţilor.
Anul doi de sptudiu oferă prin intermediul structuriii planului de învăţământ, posibilitatea cursanţilor
de a opta pentru ultra specializare în două direcţii: gestiunea spaţiului şi industria ospitalităţii.

