PREZENTAREA PROGRAMULUI DE LICENȚĂ
GEOGRAFIA TURISMULUI

Ce este Geografia Turismului ?
Ca domeniu relativ nou de cercetare, turismul prezintă o complexitate în continuă
creştere, în plan economic sintetizând rezultatele unui mare număr de activităţi, iar în plan
psiho-social constituindu-se ca modalitate superioară de organizare a timpului liber.
Cercetarea fenomenului turistic a captat atenţia unui volum impresionant de instituţii şi
specialişti din cele mai diferite domenii (geografi, economişti, psihologi, arhitecţi, istorici
etc). Geografii, având la bază o disciplină cu un caracter extrem de dinamic şi complex, în
speţă Geografia, au fost cei care au reuşit să analizeze fenomenul turistic prin prisma
complexităţii potenţialului turistic şi a fenomenelor social-economice condiţionate de
valorificarea acestuia. S-a născut astfel un domeniu indispensabil în facultăţile de profil –
Geografia Turismului - domeniu integrator ce consolidează relaţii cu principalele ştiinţe
geografice: Geografia Fizică prin intermediul potenţialului natural de atractivitate şi
Geografia Umană, turismul fiind o activitate specific umană.
Studiile universitare de licență din domeniul turismului, funcționează la Facultatea de
Geografie a Universității din București în baza domeniului de licență - GEOGRAFIE,
specializarea: GEOGRAFIA TURISMULUI, acreditat de ARACIS prin decizia nr 12865 din
05 08 2009. Structura programului de licență „Geografia Turismului” are ca fundament
corelarea rezulatelor învățării cu cercetarea și înalta calificare fapt relevat și de forma de
pachet educațional pe care o îmbracă. Caracteristicile personalizate ale pachetului educațional
rezultă din: obiectivele generale precum și cele specifice ale programului; planul de
învățământ perfect echilibrat în ceea ce privește ponderile disciplinelor; existența și utilizarea
sistemului de credite ECTS; disciplinele de specialitate ordonate cronologic în timpul de
școlarizare; programele tematice și fisele disciplinelor care corelează rezultatele învățării cu
formele de competențe cognitive și tehnicile profesionale; metodele de evaluare și notare a
studenților per disciplina care țin cont de rezultatele planificate din fișele acestora;
organizarea și modul de desfășurare al verificărilor și examinărilor.
Programul de licență „Geografia Turismului” beneficiază de un proces de învățământ
profesional organizat în concordanță cu teoria și cercetarea în domeniul turistic dar mai ales
în concordanță cu cerințele de inserție de pe piața muncii. Procesul de învăţământ este unul de
calitate în ceea ce priveşte conţinutul său, fapt garantat atât prin actualitate tematică, cât şi
prin probitatea ştiinţifică. Astfel, conţinutul şi structura disciplinelor predate încorporează cele
mai recente obiective de formare în domeniu, asigurând studenţilor accesul la informaţii
valoroase, validate ştiinţific, şi în acelaşi timp cu înaltă relevanţă pentru practica în domeniu.
Care este scopul acestui program de studiu ?
Programul de studiu de licență „Geografia Turismului” prin modul în care a fost
conceput dar mai ales prin structura sa se corelează în mod constructiv cu misiunea și
obiectivele Facultății de Geografie dintre care amintim: realizarea unui proces de învăţământ
de calitate, centrat pe formarea la studenți a unui mod de a gândi geografic complex corelat cu
disciplinele înrudite, de a realiza corelații și a le crea competențe; racordarea în activitatea
didactică și de cercetare la fluxul internațional al cunoașterii geografice; mutarea centrului de
greutate de la domeniul informativ la cel formativ, aplicativ si mai ales practic, având
permanent în vedere comanda socială şi cerinţele beneficiarilor; alinierea învăţământului
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geografic universitar bucureştean şi a cercetării ştiinţifice la standardele europene în domeniu;
creşterea calităţii actului didactic la toate nivelele şi implicarea activă a studenţilor în
cercetarea ştiinţifică.
Totodată, misiunea programului de studii universitare de licenţă “Geografia
turismului”este aceea de a forma specialişti înalt calificaţi în două domenii inter-dependente
cu profil distinct, inconfundabil, apţi să contribuie la creşterea efectivă a cunoaşterii ştiinţifice
şi la gestionarea optimă: a resurselor turistice interne și internaționale în vederea informării
turiștilor dar mai ales în procesul întocmirii de programe turistice și de construire de produse
turistice competitive pe piața turistică; de coordonare a grupurilor de turiști români și străini;
de rezolvare a problemelor specifice desfășurării programelor turistice şi nu în ultim rând a
unor aspecte privind promovarea regiunilor și produselor turistice din țara cât şi oriunde în
Uniunea Europeană sau în restul lumii.
Conţinutul curricular
Calificarea universitară asigurată prin curriculum-ul fiecărei specializări la nivel
licenţă se bazează pe corespondenţa dintre rezultatele în învăţare, respectiv cercetare. Prin
curriculum-ul specializării la nivel programului „Geografia Turismului” se asigură
aprofundarea şi diversificarea competenţelor obţinute la nivel licenţă pe o plaje foarte largă
de specializări din cadrul Facultăţii de Geografie, mai ales specializările de Geografia
Turismului şi Geografie Umană, dar şi specializări de la domenii înrudite sau de interferență
cu Geografia, Geografia Umană și Economică, precum ar fi Știinţele Economice (Academia
de Științe Economice), Știința mediului, Litere, Limbile străine, Istoria (Universitatea
București Facultățile de Geografie, Litere, Limbi străine, Istorie).
Conţinutul curricular precum şi competenţele care se doresc a fi implementate
studenţilor dezvăluie nu numai adresabilitatea sporită a programului „Geografia Turismului”
ci și specificitatea specializării sale. Astfel, programul urmăreşte dezvoltarea unor competenţe
profesionale legate de: crearea unui cadru formal riguros fundamentat ştiinţific şi deopotrivă
cu înaltă relevanţă aplicativă în care să se formeze viitorii conducători de întreprinderi mici în
turism, activități ospitaliere, activități de agrement (grupa 1 din COR – pregătire superioară)
agenţi de turism, analişti în turism și organizatori activități de turism (grupa 2 COR –
pregătire superioară); realizarea unei pregătiri complexe ancorate în realitatea pieței muncii și
racordată la tendinţele actuale ale economiei de piaţă, constând din competenţe geografice de
gestionare a informaţiilor şi datelor teritoriale; participarea activă şi nemijlocită, prin instituţii
de la nivel local (agenţii de turism tur operatori, primării şi consilii locale), regional (agenţii
de turism, consilii judeţene, agenţii de dezvoltare) şi chiar naţional (ministere, agenţii
guvernamentale), la desfăşurarea activităţilor specifice domeniului turistic; lansarea şi
elaborarea de proiecte, planuri şi programe de dezvoltare regională şi locală.
Perspective profesionale
Relevanţa profesională a programului de studiu este în concordanţă cu dinamica
cerinţelor pieţei muncii și se justifică prin faptul că răspunde unor cerinţe reale ale pieţei forţei
de muncă (atât pe plan naţional şi european, cât şi pe plan mondial) deoarece activitatea
turistică intențională reprezintă chiar și în situația crizei economice mondiale sectorul
economic cu cea mai semnificativă rată de creștere constituind și pentru Romania domeniul
cu un potențial ridicat de dezvoltare chiar și în condițiile în care turismul românesc a
înregistrat o dezvoltare constant medie. Sectorul economic turistic al ţării se află în continuă
dinamica pozitivă atrăgând un flux constant ascendent de turiști străini în paralel cu o
dinamică net superioară de creștere a activității turistice în rândul turiștilor români. Această
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dinamică pozitivă se referă nu numai la o creștere cantitativă cât și la o diversificare a
orientărilor preferințelor românilor spre destinații și produse turistice din ce în ce mai
complexe și sofisticate.
Diploma obţinută în urma absolvirii programului de studiu „Geografia Turismului” va
conferi absolvenţilor calificarea de analist în turism, manager în turism cu şanse deosebite
către următoarele debuşee profesionale: analişti la firme de turism; cod COR 244 204;
funcţionari specialişti în turism în agenţii de dezvoltare; cod COR 131 501; organizator
activități turistice cod COR 241 904; personal specializat în activităţile de amenajare turistică
în mediul urban, în staţiuni balneoturistice, din firmele private de profil turistic, precum şi la
diferite autorităţi ale statului; cod COR 1315; cercetători ştiinţifici şi cadre didactice în unităţi
de cercetare şi instituţii de învăţământ. Cod COR 2582.
Planuri de învăţământ
Programul de studiu „ Geografia Turismului” se bucură de o structură care respectă în
totalitate reglementările în vigoare legate de conținutul procesului de învățământ privind:
cerințele planului de învățământ, tipologia disciplinelor, structura anului universitar, creditele
și sistemul ECTS, orarul și raportul dintre orele de curs și cele de seminar, stagii de practică.
Programul de învățământ beneficiază de un plan de învățământ structurat conform cerințelor
și standardelor ARACIS, conținând: discipline obligatorii, discipline opționale facultative
precum și discipline care se adresează studenților cu pregătire de bază în alte domenii decât
geografia, constituindu-se în discipline de aprofundare precum și discipline de sinteză
corelate cu misiunea asumată a programului. Planul de învățământ este structurat în semestre
de câte 14 săptămâni cu minim 14 ore pe săptămână. De asemenea planul de învățământ este
corelat cu cel al specializărilor înrudite din cadrul domeniului universitar de licență.
Planul de învățământ cuprinde discipline care mobilizează studenții în jurul unor
probleme de real interes care configurează varietatea spaţiului turistic mondial, fiind abordate
atât probleme teoretice cât şi aspecte specifice pentru diferite regiuni ale Terrei din punct de
vedere turistic. Abordarea teoretică este una de mare complexitate și actualitate încadrând
turismul în linia genearală a dezvoltării durabile, dat fiind faptul că, în ultima perioadă, se
observă tot mai frecvent situaţii în care creşterea turistică afectează echilibrul ecologic şi
calitatea resurselor turistice, devenind sesizabilă astfel disproporția între volumul şi varietatea
resurselor, pe de o parte, şi dimensiunile structurilor de primire, pe de alta, între infrastructura
generală şi spaţiul construibil sau amenajarea pentru turism.
Disciplinele cuprinse în planul de învățămînt au astfel menirea de a forma priceperi și
abilități practice privind analiza-diagnostic a teritoriului care ajută la evidenţierea factorilor
favorizanţi pentru turism într-o zonă, precum şi pe cei restrictivi, indicând, totodată, măsurile
necesare pentru asigurarea optimului în dezvoltare, prin determinarea capacității optime de
primire a unei zone, indicator ce reprezintă frecventarea turistică pe care un sistem socioeconomic regional o poate suporta în mod permanent, fără a se produce schimbări ireparabile
la nivelul structurilor economice şi sociale.
Întocmirea planului de învățământ pentru acest program de studiu s-a făcut având în
vedere competenţele şi cunoştinţele procedurale de care un student al programului studiu de
„Geografia Turismului” are nevoie, realizându-se astfel compatibilizarea conţinuturilor cu
cadrul naţional de calificări, recunoscute. Programul include atât ore de curs cât şi ore de
activităţi didactice aplicative (seminarii şi lucrări), activitate de cercetare la teren, pentru
cunoaşterea nemijlocită şi analiza realităţii, practică profesională, raportul dintre acestea fiind
în acord cu prevederile ARACIS şi în acord cu obiectivele de formare ale programului de
studiu. Numărul de credite, durata și structura planului de învățământ sunt cele prevăzute de
lege și conform standardelor ARACIS. Stagiul de practică, precum și cel pentru elaborarea
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lucrării de licență este prevăzut pentru ultimul semestru de studiu. Pentru a facilita studenţilor
îndeplinirea acestor stagii de practică s-au încheiat convenţii de colaborare cu instituţii care
pot oferi facilităţi pentru realizarea lor.
Personalul didactic / Baza tehnico-materială
Personalul didactic implicat în acest program de studiu aparține departamentului de
Geografie Umană precum și altor departamente ale Facultății, cărora li se adaugă colaboratorii
externi proveniți de la Academia de Științe Economice, Facultatea de Limbi străine, sau din
partea partenerilor contractuali OPTBR, ANAT, ANTREC. În cadrul acestui colectiv cea mai
mare parte din cadrele didactice universitare, prin structura preocupărilor, au contribuit la
dezvoltarea direcţiei didactice și de cercetare - Geografia Turismului. Competenţele resursei
umane implicată în acest program de studii sunt diverse, corespunzând cerinţelor de
interdisciplinaritate a ofertei educaţionale. Atât personalul didactic cât și personalul formator
are o experienţă bogată atât în ceea ce priveşte activitatea didactică, activitatea de formare, cât
şi în ceea ce priveşte activitatea de experienţă ce asigură o înaltă calitate a procesului de
formare. Toți titularii de disciplină dețin titlul ştiinţific de doctor și au pregătirea iniţială şi
competenţele necesare în domeniul disciplinei predate; aceștia fiind autori de cursuri şi alte
lucrări necesare procesului de învăţământ, care acoperă integral problematica disciplinei ai
căror titulari sunt și sunt prevăzute în programa analitică.
Cadrele didactice şi studenţii din cadrul programului beneficiază de facilităţile oferite
de toate sălile și laboratoarele Facultății de Geografie. Acestea permit desfășurarea unei palete
largi de activităţi: desfăşurarea de cursuri, lucrări şi seminarii asistate de tehnologie la zi,
experimente materializate prin mijloace audio, video şi animaţie-DVD, conferinţe şi
simpozioane, experimente. Studenţii din cadrul programului de studiu beneficiază de acces la
Biblioteca de Geografie din cadrul Bibliotecii proprii dar și 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, se oferă studenţilor acces şi la baza de date a Asociaţiei de Studii Regionale –
Regional Studies Association (baza de date care asigura acces full-text la o serie de reviste de
geografie şi la versiunile electronice a unor materiale prezentate la conferinţe). Toate aceste
resurse de documentare permit formarea studenţilor la un nivel comparabil cu cel european.
Continuare studii (masterat)
Programul de studii de licență ”Geografia Turismului”are un caracter orientat cu
precădere către domeniul turistic urmărind o problematică ce îmbină aspectele teoretice cu
cele predominant practice continuând şi completând bagajul de cunoştinţe şi adăugând, pe
segmentul propus, componentele absolut necesare calificării. Cunoștințele, competențele și
abilitățile dobândite sunt suficiente pentru a propulsa absolvenții în poziții favorabile pentru
angajare. Majoritatea acestora se regăsesc angajați în domeniul lor de specializare mai
devreme de doi ani de la absolvire mai ales datorită recrutării lor încă din timpul studiilor de
către chiar partenerii cu care Departamentul a încheiat convenții de practică. Un număr
semnificativ de absolvenți ai programului de studiu însumând peste 80% din totalul ultimelor
promoții își manifestă dorința și reușesc să-și continue studiile universitare la nivele mai înalte
de specializare, respectiv în cadrul programelor de master Managementul resurselor și
activităților turistice și Gestiunea spațiului turistic din cadrul Facultății de Geografie.
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