De ce EVALUAREA
INTEGRATĂ A STĂRII
MEDIULUI?
Deoarece componentele mediului
acţionează sinergic, prin urmare
evaluarea mediului trebuie abordată
integrat.
Deoarece se axează pe latura
practico-aplicativă a cercetării
mediului.
Deoarece pe perioada studiilor
masterale, cursanţii se pot implica în
activităţi de cercetare alături de
corpul profesoral, câştigând
experienţă.
Deoarece aria de absorbţie
profesională a absolvenţilor este
foarte generoasă, datorită
caracterului interdisciplinar al
specializării.

ADMITERE
CE SĂ ALEGEȚI?
Domeniul fundamental: Ştiinţa Mediului
Domeniul de licență: Ştiinţa Mediului
Programul de studii: Evaluarea Integrată a
Stării Mediului
Forma de învățământ: cu frecvenţă
Durata studiilor: doi ani
Locație: Bucureşti
Număr de locuri propuse: 50 Buget

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
universitare de master:
EVALUAREA INTEGRATĂ A
STĂRII MEDIULUI

CÂND?
Sesiunea: propunere iulie/septembrie 2016
Înscrieri: propunere iunie 2016

CUM ESTE CONCURSUL DE
ADMITERE?
Examen scris, conform tematicii afișate pe
site-ul Facultății de Geografie

CÂT ESTE TAXA DE ADMITERE?
250 Ron
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.
Discipline din planul de învățământ al
specializării Evaluarea Integrată a Stării
Mediului:
• Modelarea structurală şi funcţională
a peisajelor;
• Evaluarea multicriterială a mediului;
• Utilizarea metodelor de analiză GIS în
evaluarea integrată a stării mediului;
• Fundamentele conservării diversităţii
biologice;
• Metode de colectare a datelor de
mediu;
• Planificarea teritorială şi mediul;
• Teledecţie în evaluarea impactului
asupra mediului;
• Geostatistica aplicată;
• Managementul integrat al mediului.
• Audit de mediu;
• Tehnici şi infrastructuri verzi.

CORP PROFESORAL

DOTĂRI

Un corp profesoral superior calificat, cu
foarte mulți membri cunoscuți și recunoscuți
atât în țară, cât și peste hotare.

Cursurile, seminariile şi lucrările practice se
desfăşoară în amfiteatre, săli de seminar şi
laboratoare de
specialitate atât în cadrul Facultăţii de
Geografie, cât și în diferite institute și
instituții de specialitate.

PRACTICĂ
La nivelul fiecărui an de studiu se desfășoară
aplicații practice itinerante, în echipe mici, pe
trasee prestabilite pentru inițierea în munca
de cercetare și practici de specialitate, în
instituții cu care Facultatea de Geografie are
încheiate parteneriate: Ministerul Mediului și
Schimbărilor Climatice, APM, Institute și
Centre de cercetare, Companii private, etc.

STUDENT ERASMUS
Studenții au posibilitatea de a obține, prin
concurs, burse de studiu prin programele
ERASMUS/SOCRATES
la
prestigioase
universități
din
Uniunea
Europeană
(Univesität Klagenfurt, Potsdam; Université
de Liège; Université de Rouen, Bourgogne,
Université Paris 7 - Denis Diderot; Universidad
de Alicante, Cordoba, Salamanca, Madrid,
Malaga, Valencia; Universita degli Studi di
Palermo, Roma, Sassari, Torino, Firenze;
Istanbul University, Suleyman Demirel
University, Doguz Eylul Universitesi, Izmir;
Liverpool Hope, Escola Superior de Hotelaria
e turismo de Esstoril, etc.

INSERȚIE PE PIAȚA MUNCII
Institute de cercetare-dezvoltare cu
activitate în domeniul protecţiei mediului
(ICIM, ECOIND, ICAS, ICPA); în cadrul
departamentului de protecţie a mediului şi
urbanism din administraţiile locale;
Ministerul Mediului şi Dezvoltării Durabile,
Agenţii regionale şi judeţene de protecţia
mediului;
Ministerul
Mediului
și
Schimbărilor Climatice, Agenții regionale și
județene de protecție a mediului; Structuri
private care realizează evaluări de impact,
bilanț de mediu și audit de mediu; Instituții
sau firme care realizează și/sau aplică
proiecte internaționale sau naționale pe
probleme de mediu; Administrații ale
rezervațiilor biosferei, parcurilor naturale,
parcurilor naționale sau custozi ai ariilor
protejate.

CONTINUAREA STUDIILOR
Înscrierea în cadrul Şcolii Doctorale;
Direcţii de cercetare: ecologia peisajului,
planificarea peisajului, fragmentarea
peisajului, conservarea biodiversității, etc.

