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Prof.univ.dr. Ianoș Ioan
1. Studiu de geografie urbană (se particularizează problematica și orașul în raport de
discuția cu studentul).
2. Arii atractive și arii repulsive într-un oraș mare, la alegere.
3. Elaborarea planului de dezvoltare a comunei (comunelor), orașului, zonei
metropolitane, zonei de influență sau zonei periurbane (respectivele entități urmează
a fi concretizate în raport de dorințele studenților și de restricțiile privind repetarea
studiului asupra entității propuse de aceștia).
4. Dezvoltarea economică teritorială integrată, cu privire specială asupra turismului.
5. Studii de geografie umană întreprinse asupra spațiilor urbane, rurale și periurbane.
6. Destructurarea industriei și consecințele sale socio-culturale asupra unei entități
teritoriale.
7. Interfața urban-rural și noile provocări ale spațiilor suburbane.
8. Dinamica unui sistem de așezări local, județean sau regional.
Prof.univ.dr. Tălângă Cristian
1. Studiu de geografia transporturilor în ...........
2. Evoluția și impactul activităților terțiare în .............
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3. Diagnoză și prognoză privind populația, așezările și activitățile economice în
zona..............
4. Studiu de geografie rurală al .............
Prof.univ.dr. Braghină Cristian
1. Studiu geografic al comunei .............
2. Fenomene geoeconomice ale perioadei de tranziție în orașul ............
3. Orașul ................... Studiu de geografie umană.
4. Turismul cultural în .................
5. Investițiile străine directe și influența lor în studiu socio-economică a ........................
Prof.univ.dr. Dumitrache Liliana
1. Comuna/orașul .............. Studiu de geografie umană.
2. Comuna/orașul .............. Studiu geodemografic.
3. Studiu geografia asupra calității vieții în localitatea (comună/oraș) ...............
4. Studiu geografic asupra stării de sănătate a populației în localitatea (comună/oraș)
.................
5. Studiu geografic asupra calității locuirii și relațiilor de vecinătate în localitatea

(comună/oraș) ..................
Prof. univ.dr. Matei Elena
1. Orasul .......... Studiu de ecologie urbană.
2. Comuna.......... Studiu de ecologie rurală.
3. Comuna/ orasul.................. Studiu de geografie umană.
4. Potentialul turistic al ...................judetului.................
5. Potentialul turistic al ................. (unitate montana, deluroasa, de campie)
6. Valorificarea potentialului turistic in ............ regiune/judetul/statiune.
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7. Premise de dezvoltare ecoturistică în Parcul national............./Parcul natural..............
8. Comuna/oras................. Studiu monografic/Studiu compex de geografie.
Prof.univ.dr. Erdeli George
1. Orașul ...................... Studiu de geografie umană.
2. Comuna ................... Studiu de geografie umană.
3. Organizarea spațiului urban .......... periurban.............rural.............
4. Potențialul turistic și valorificarea lui ................
5. Populația și așezările umane din .........................
6. Organizarea și amenajarea spațiului turistic .............
7. Restructurarea economică și consecințele socio-culturale din ..........
8. Studiul geografic al unei stațiuni balneare ............balneoclimaterice ................
climaterice .......................
9. Turismul cultural și de afaceri din ...................
10. Studiu de geografie istorică și etnografică din ....................
Prof.univ.dr. Cândea Melinda
1.

Populația și așezările omenești din ...........

2.

Valorificarea potențialului turistic în ..........

3.

Organizarea și amenajarea spațiului urban, turistic, rural ................

4.

Impactul activități turistice asupra calității componentelor naturale

5.

Turismul rural în ..............

6.

Rolul agroturismului în revitalizarea așezărilor din ...................

7.

Asezarile si organizarea teritoriului ……………
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8.

Caracteristicile turismului urban în ...............

Conf. univ. dr. Dumbrăveanu Daniela
1. ............... Studiu complex de geografie umană.
2. ............... studiu de geografia turismului.
3. ...................... și ............. Studiu comparativ de geografia turismului.
4. Parcul natural/național/ ..................... premise de dezvoltare turistică.
5. .................... forme (incipiente) de dezvoltare a turismului alternativ.
6. Studii locale/regionale de imagine turistică.
7. Destinația turistică ............... studiu complex de geografie comportamentală.
8. Studiu complex de analiză geografică asupra .............. ca element de atracție turistică
din trecutul comunist al României.
9. .................. element de patrimoniu turistic.
Conf.univ.dr. Costachie Silviu
1. Concepte și teorii geopolitice în sec. XX.
2. Procesul integrării europene și relațiile regionale al României.
3. Aspecte geoeconomice ale cooperării transfrontaliere româno-................... (bulgare,
mghiare, ucrainiene).
4. .............. (o etnie) din România. Studiu etnografic.
5. Modificări geo-demografice și implicațiile lor socio-economice ale populației din
......................... (unitate) în perioada post-comunistă.
6. Evoluția socio-economică a populației din .............. (unitate) și implicațiile sale în
restructurarea economică a României.
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Conf.univ.dr. Gheorghilaș Aurel
1. Potentialul turistic si valorificarea lui (unitatea fizico-geografica; bazinul hidrografic
etc.)
2. Potentialul balneoclimateric al statiunii turistice . . .
3. Posibilitati si directii de amenajare turistica
4. Strategii de promovare si dezvoltare turistica
5. Organizarea spatiului destinat agrementului turistic
6. Studiu de geografie urbana cu privire speciala asupra activitatilor turistice
7. Studiu geografic privind calitatea vietii
Conf.univ.dr. Peptenatu Daniel
Pentru secția Planificarea teritoriului
1. Managementul teritorial.
2. Elaborarea strategiilor de dezvoltare teritorială.
3. Macromodelele de dezvoltare teritorială.
4. Rețele policentrice.
5. Managementul sistemelor izolate.
Pentru secția Turism
1. Dezvoltare turistică integrată
2. Dinamica fenomenului turistic în diferite tipuri de sisteme teritoriale
3. Macromodele de dezvoltare turistică
Conf. univ.dr. Nae Mariana
1. Analiza geografică a calității vieții în orașul/comuna .............
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2. Analiza geografică a calității locuirii în orașul/comuna .............
3. Schimbări socio-rezidențiale recente în orașul ............
4. Studiul geodemografic al orașului/comunei ..............
5. Studiu de geografie socială a orașului ...........
6. Studiul geografic al imaginii urbane în.........
Conf. univ.dr. Zamfir Daniela
1. Orașul (comuna) ......... Studiu geodemografic.
2. Organizarea spațiuli geografic în ...............
3. Orașul (comuna) ............... studiu de geografie umană.
4. Planificarea teritoriului în ..............
5. Fenomene geodemografice și sociale ale perioadei de tranziție în orașul ..........
6. Schimbări în structura geodemografică și geoeconomică a orașului .....
7. Studiul geografic al comunei .......
Conf. univ.dr. Suditu Bogdan
1. Toponimia urbană din ....... Studiu geografic.
2. Analiza geografică a morfologiei socio-rezidențiale din orașul............
3. Studiu geografic al transformărilor socio-rezidențiale din orașul ...............
4. Studiu geografic al patrimoniului locuit din orașul/județul ............
5. Analiza geografică a zonelor urbane de patrimoniu din orașul ..........................
Lect.univ.dr. Teodorescu Camelia
6. Restructurarea economică și implicațiile sale asupra populației din comuna, orașul,
regiunea, bazinul ............
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7. Identificarea, evaluarea și valorificarea obiectivelor cultural-turistice din zona, aria,
orașul ..........
8. Turismul cultural în orașul, zona geografică ..........
9. Caracteristicile socio-demografice ale orașului, comunei ........
10. Restructurarea economică și implicațiile sale asupra nivelului de trai al populației din
orașul, comuna ...................
11. Studiul geografic general al localității, comunei, orașului ............
Lect.univ.dr. Preda Mihaela
1. Studiu de geografie umană al .......... cu privire specială asupra elementelor
etnografice.
2. Orașul ............ studiu de geografie umană.
3. Studiu de geografie istorică și etnografică a orașului ............
4. Populația și așezările umane din .............
5. Restructurarea industriei și impactul acesteia asupra populației din orașul ..........
6. Zona de influență a .............
Lector univ. dr. Andreea-Loreta Cercleux
1. Direcții de dezvoltare economică a ……………
2. Restructurarea urbană în ……………
3. Caracterizarea activităților industriale din……………
4. Restructurarea industrială în ……………
5. Dinamica procesului de terțiarizare în ……………
6. Influența activităților agricole asupra dezvoltării ……………
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7. Evaluarea și valorificarea potențialului turistic în……………
8. …………… . Studiu de geografie urbană.
9. Analiza relației urban-rural la nivelul zonei metropolitane ……………
10. Analiza geografică a patrimoniului cultural construit din…………….
Lect.univ.dr. Gabriel Simion
1. Dinamica utilizării și acoperii terenurilor în ........ , prin utilizarea tehnicilor GIS.
2. Reforma agrară dupa 1990 și fragmentarea terenurilor agricole în .......... .
3. Dinamica urbană și suburbanizarea în ...... .
4. Dezindustrializare și reconversie urbană în ...... .
Lect.univ.dr. Pintilii Radu
1. Rolul activitatilor turistice/turismului (cultural religios/de afaceri/istoric, etc) in
dezvoltarea economica integrata a orasului.....................
2. Rolul activitatilor turistice in generarea efectelor de multiplicare in sistemele teritoriale
(complexe/emergente, etc). Studiu de caz: .......
3. Dinamica profilului antreprenorial in sistemele teritoriale (emergente/cu functionalitate
turistica, etc). Studiu ce caz: ...............
4. Capacitatea adaptativa a sectorului .......(hotelier/touroperatorilor, etc) din
orasul..................la crizele structurale.
5. Strategia de dezvoltare (turistica) integrata a
(statiunii/localitatii/orasului/municipiului)...................
6. Complementaritatea functiei turistice in sistemele teritoriale (emergente/complexe)
......................
Lect.univ.dr. Bogan Elena
1. Valorificarea potențialului turistic urban în ….
2. Turismul de afaceri în zona…..
3. Turismul de aventura - studiu de caz
4. Turismul de evenimente. Studiu de caz:…..
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5. Turismul festivalier. Studiu de caz:…..
6. Turismul religios și de pelerinaj …..
7. Dezvoltarea turismului rural în …..
8. Turismul cultural. Studiu de caz…..
9. Strategii de valorificare a patrimoniului turistic al ….
10. Organizarea și amenajarea spațiului urban, turistic, rural ................
Lect.univ.dr. Irina Dincă
1. Evaluarea resurselor şi activităţilor turistice din oraşul...
2. Perspective de valorificare a resurselor turistice antropice / fizico-geografice în arealul /
în judeţul……
3. Evaluarea patrimoniului cultural material şi imaterial din centrul istoric al oraşului ....
4. Evoluţia amenajărilor turistice şi formelor de turism în ...
5. Probleme de turism durabil în localitatea ......
Lect.univ.dr. Drăghici Cristian
1. Rolul activitatilor turistice/turismului (cultural religios/de afaceri/istoric, etc) in
dezvoltarea economica integrata a orasului.....................
2. Rolul activitatilor turistice in generarea efectelor de multiplicare in sistemele teritoriale
(complexe/emergente, etc). Studiu de caz: .......
3.Dinamica profilului antreprenorial in subsistemele teritoriale cu functionalitate complexe.
Studiu de caz ......................
4. Capacitatea adaptativa a sectorului .......(hotelier/touroperatorilor, etc) din
orasul..................la crizele structurale.
5. Strategia de dezvoltare (turistica) integrata a
(statiunii/localitatii/orasului/municipiului)...................
6. Complementaritatea functiei turistice in sistemele teritoriale (emergente/complexe)
......................
7. Preeminenta sau complementaritatea functiei turistice in ...................................
8. Dinamica profilului antreprenorial in.................................
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Lect.univ.dr. Stoica Valentina
1. Vulnerabilitati demografice în comuna /orașul ……………………
2. Efectele extinderii urbane în aria adiacentă a ………………….
3. Dinamica activitatilor economice în comuna /orașul …………
4. Direcții de dezvoltare în comuna/orașul …………………
Asist. univ. dr. Roangheș-Mureanu Ana
1. Studiu socio-cultural în orașul ..............
2. Studiu geografic al orașului ...........
3. Turismul balneoclimateric în stațiunea ..............
4. Infrastructura de cazare și baza de alimentație publică a turismului în stațiunea
..............
Asist. univ. dr. Merciu Cristina+Prof.univ.dr. Braghină Cristian
Asist. univ. dr. Merciu Cristina+ Lect. univ. dr. Camelia Teodorescu
1. Identificarea, evaluarea și valorificarea potențialului turistic din zona, aria, orașul
..........
2. Organizarea și amenajarea spațiului turistic ............
3. Turismul cultural în .................
4. Studiu de geografie urbană cu privire specială asupra activității turistice...............
5. ........ Studiu de geografia turismului
Asist. univ. dr. Taloș Ana-Maria+ Prof. univ. dr. Dumitrache Liliana
Asist. univ. dr. Taloș Ana-Maria+ Conf. univ. dr. Nae Mirela
1. Comuna/orașul .............. Studiu de geografie umană.
2. Studiul geodemografic al comunei/orașului…………
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3. Analiza stării de sănătate a populației în comuna/orașul……
4. Evaluarea stilului de viață al populației în comuna/orașul…….
5. Studiu de geografie socială a orașului ...........
6. Populația și așezările umane din .............
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