PREZENTAREA PROGRAMULUI DE STUDII GEOGRAFIE
Misiunea:
În contextul actual al globalizării, al dezvoltării industriale fără precedent, al
intensificării presiunilor antropice asupra mediului, al diminuării resurselor de sol şi subsol
şi al scăderii capacităţii planetei de a hrăni un număr tot mai mare de locuitori, geografia
este chemată să participe la efortul colectiv de a găsi soluţii la problemele lumii
contemporane. Devine astfel imperios necesar să formăm specialişti în domeniu, capabili
să înţeleagă natura şi procesele social-economice, să abordeze realitatea prin prisma
conceptelor, teoriilor şi principiilor spaţiale generale şi să recurgă, atunci când e cazul, la
procedee probabilistice şi statistice de analiză. Înţelegerea temeinică a realităţii geografice
nu poate face abstracţie însă nici de aspectele de ordin teoretic, nici de cele de ordin
practic. Observând realitatea prin intermediul unui cadru conceptual, putem sesiza anumite
imperfecţiuni sau devieri ale acestuia, după cum examinând aspectele faptice, putem aduce
îmbunătăţiri substanţiale teoriei.
Programul de studii de licenţă Geografie urmăreşte să ofere studenţilor o pregătire
de înalt nivel în ceea ce priveşte teoriile fundamentale, conceptele şi metodele cantitative şi
calitative de cercetare ştiinţifică. În plus, acest program promovează înţelegerea
modalităţilor locale şi globale de interacţiune dintre societatea umană şi fenomenele cu
distribuţie spaţială, precum şi a modului în care pot fi gospodărite în mod judicios resursele
planetei.
Obiective:
 Însuşirea cunoştinţelor, teoriilor şi conceptelor fundamentale pentru demersul
geografiei
 Formarea unor abilităţi şi deprinderi necesare pentru a aplica tehnicile cantitative şi
metodologiile specifice de cercetare, în vederea identificării şi rezolvării
problemelor spaţiale din cadrul mediului înconjurător
 Analiza tiparelor locale şi globale de interacţiune dintre societate, pe de-o parte, şi
obiectele, procesele şi fenomenele cu distribuţie spaţială, pe de altă parte
 Identificarea dezechilibrelor de mediu şi a soluţiilor necesare menite să promoveze
dezvoltarea durabilă
 Dobândirea unor competenţe analitice ce pot fi aplicate în diferite contexte
profesionale ce au ca element central analiza informaţiei spaţiale
 Formarea competenţelor instrumentale, interpersonale şi sistemice
Geografia este ştiinţa distribuţiei spaţiale a obiectelor, proceselor şi fenomenelor de
pe suprafaţa terestră. Abordarea geografică este una interdisciplinară şi internaţională, fiind
impulsionată de noile tehnologii, dintre care se cuvin menţionate în mod deosebit sistemele
informaţionale geografice, sistemele de poziţionare globală şi teledetecţia.
Geografii sunt acei specialişti care investighează teritoriul, care îşi pun întrebări cu
privire la aranjamentele spaţiale, care încearcă să pătrundă cauzele acestora şi care
urmăresc să explice modul în care fiinţele umane interacţionează cu mediul lor de viaţă. În
demersul lor ştiinţific, geografii interacţionează şi cu specialişti din domeniul ştiinţelor
pământului, dar şi din alte domenii, cum ar fi arhitectura, urbanismul, sociologia,
planificarea teritorială sau comerţul internaţional. Societatea actuală are nevoie de oameni
bine pregătiţi, buni cunoscători ai culturii altor popoare, care să fie capabili să integreze
disciplinele geografice cu celelalte abordări ştiinţifice îndreptate spre înţelegerea
aranjamentelor spaţiale şi a cauzelor naturale şi sociale care le generează.
Diploma obţinută în urma absolvirii programului de licență „GEOGRAFIE” va
conferi absolvenţilor calificarea de profesor, geograf, cercetător ştiinţific, cercetător de
dezvoltare comunitară, funcţionar public, referent de specialitate, consilier
etc.(cuprinse în codurile COR și actualizate după forma aplicabilă a actului la data de
6.02.2013).
La finele programului de licență, absolvenţii primesc alături de diplomă şi un
supliment de diplomă care va detalia competenţele obţinute în urma parcurgerii secvenţelor
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de formare. Întreaga activitate didactică, de formare, de practică, de inserţie în activităţile
de cercetare din cadrul departamentului, inclusiv în formă contractuală, a studenţilor este
reglementat de legislaţia în vigoare.
Studenţii din cadrul programului de licență beneficiază de acces la Biblioteca de
Geografie din cadrul Bibliotecii proprii dar şi cea a Centrale Universitare (BCU). Acestea
pun la dispoziţia studenţilor o serie de publicaţii constând în cca. 110 000 de cărţi şi jurnale
ştiinţifice internaţionale. De asemenea, prin intermediul BCU studenţii au acces la o serie
de baze de date electronice care oferă cărţi şi jurnale ştiinţifice prin programul ANELIS. În
plus, oferim studenţilor acces şi la versiunile electronice ale unor materiale prezentate la
conferinţe. Toate aceste resurse de documentare permit formarea studenţilor la un nivel
comparabil cu cel european.
O mare parte a activităţilor practice ale programului se desfăşoară în Staţiunea de
cercetări geografice de la Orşova, județul Mehedinţi care dispune de laboratoare, personal
calificat, minibibliotecă proprie, casa laborator. De asemenea, în cadrul programului se
desfășoară practici la Călimănești, Câmpulung Muscel, Valea Prahovei (Sinaia).
Studenţii programului de studii GEOGRAFIE pot aplica la burse de studii în state
al Uniunii Europene atât în cadrul programului ERASMUS (peste 100 de acorduri) precum
şi alte tipuri de burse, creditele transferabile fiind recunoscute în continuarea studiilor.
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