Prezentarea programului Planificare teritorială

Ce este planificarea teritorială?
Planificare teritorială este un concept care vizează organizarea optimă a unui teritoriu, din
puct de vedere spațial, social și economic. Este un domeniu complex care implică o abordare
integrată a teritoriului, ţinând cont de multitudinea de componente ale acestuia, de variaţia
lor temporală, dar mai ales de intervenţia altor factori neprevăzuţi în dinamica proceselor de
dezvoltare teritorială
Care este scopul acestui program de studiu?
Misiunea programului de studii universitare de licenţă “Planificare teritorială”este aceea de a
forma specialişti înalt calificaţi într-un domeniu cu caracter interdisciplinar şi practic-aplicativ,
apţi să contribuie la creşterea efectivă a cunoaşterii ştiinţifice şi la o mai bună organizare şi
gestionare a teritoriului pe diferite paliere - local, regional, naţional şi european - în strânsă
concordanţă cu tendinţele de dezvoltare a societăţii la nivel naţional, de integrare şi corelare
cu spaţiul Uniunii Europene.
Planificarea teritorială este o direcție de pregătire ce vizează proiectarea unor soluții optime
de valorificare a potenţialului economic şi natural și de dezvoltare a sistemului de
localităţi.Programul de studii este util pentru aprofundarea cunoașterii mecanismelor de
interacțiune a componentelor unui teritoriu, respectiv a funcționării instituțiilor cu
responsabilități în planificarea teritoriului.
Pregătirea unor specialiști necesari în desfășurarea activităților legate de elaborarea unor
strategii, politici și programe de dezvoltare a teritoriului național, integrate strategiei naționale
de dezvoltare și în concordanță cu documentele și recomandările structurilor specifice ale
Uniunii Europene, reprezintă un alt obiectiv asumat al acestui program de studiu. Specialiștii
pregătiți în cadrul programului Planificarea teritoriului pot participa, în echipe
interdisciplinare, la elaborarea planurilor de amenjare a teritoriului, pe diferite paliere
(național, regional, județean, zonal) și a documentațiilor de urbanism și amenajarea teritoriului
(planurile urbanistice: generale, zonale și de detaliu).
Obiective programului :

formarea de specialişti în domeniul analizei, previziunii, programării, planificării şi
amenajării teritoriului pe diferite nivele scalare - local, regional, naţional;

asigurarea fundamentelor teoretice şi practice care să permită participarea la
soluţionarea unor probleme complexe care necesită investigaţii interdisciplinare (management
teritorial, proiectare teritorială interdisciplinară, organizarea spaţiului geografic);

cunoaşterea problematicii dezvoltării regionale, identificarea şi găsirea unor soluții
viabile pentru rezolvarea problemelor regionale şi pentru diminuarea dezechilibrelor regionale
existente;

diagnosticarea, prevenirea şi combaterea disfuncţionalităților teritoriale;


formarea unor aptitudini şi abilităţi de a utiliza metodele, mijloacele şi tehnicile cele
mai adecvate de investigare a teritoriului.
Plan de invatamant
Întocmirea planului de învățământ pentru acest program de studiu s-a făcut având în vedere
competenţele şi abilitățile pe care absolventul ar trebui sa le dețină la finalizarea studiilor de
licență.
Programul include atât ore de curs cât şi ore de activităţi practice, 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. Pentru a facilita studenţilor
îndeplinirea acestor stagii de practică s-au încheiat convenţii de colaborare cu instituţii care
pot oferi facilităţi pentru realizarea lor.
Pe lângă pregătirea de bază în domeniul geografiei, studenţii acestei specializări primesc o
serie de cunoştinţe de specialitate din domeniul planificării teritoriale, dezvoltării regionale şi
amenajării teritoriului; prin orele de practică aferente acestei specializări. Ei se familiarizează
cu instituţiile care au în componenţa lor departamente sau direcţii de profil (Primării,
Prefecturi, Direcţiile de Urbanism şi Amenajarea Teritoriului din cadrul Consiliilor Judeţene,
Agenţiile de Dezvoltare Regională, Ministere, Agenţii Guvernamentale etc.), dar și cu firmele
care activează în domeniul planificării teritoriului.
Competențe profesionale (specifice) vizate de programul de studiu (conform RNCIS):

Definirea şi descrierea principalelor noţiuni, legităţi, procese şi fenomene geografice,
explicarea genezei şi evoluţiei lor, evaluarea consecinţelor pe care le au asupra sistemelor
geografice naturale si antropice.

Utilizarea adecvată a materialelor cartografice, seriile statistice, instrumentelor
informatice de bază in vederea analizei functionale a teritoriului.

Realizarea unei diagnoze teritoriale pe baza cercetărilor şi fundamentarea politicilor de
planificare teritorială

Folosirea TIC pentru prelucrarea datelor empirice si pentru analiza lor.

Coroborarea informaţiilor din diferite surse, cu caracter ştiinţific şi de popularizare.

Aplicarea principiilor multi- si interdisciplinaritatii, in realizarea studiilor de planificare
teritoriala.

Clasificarea cunoştinţelor de bază din domenii ce se interferă în planificare, în afara
celor geografice (urbanism, economie, demografie, sociologie) in scopul înţelegerii
interdisciplinare a fenomenelor şi proceselor teritoriale
ABILITĂȚI vizate de programul de studiu (conform RNCIS):


Aplicarea principiilor, metodelor si tehnicilor de cercetare adecvate scopului cercetării, in
vederea identificarii unor soluţii concrete la situaţii reale.

Utilizarea bazelor de date, a literaturii de specialitate şi a materialelor cartogarfice pentru
definirea corectă a soluţiilor


Întocmirea unei diagnoze teritoriale , identificarea problemelor prin folosirea unei
metodologii de investigare şi de prelucrare specifice.

Analizarea, redactarea şi transmiterea datelor rezultate din analizele geografice

Elaborarea de lucrari şi prezentări, argumentarea logică a unor soluţii propuse sau a unor
probleme identificate.

Identificarea rolului tuturor factorilor naturali şi antropici într-un context teritorial dat.

Baza materială:
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.
Perspective profesionale:
Programul de studii universitare de licență răspunde unor cerințe reale ale pieței forței de
muncă. Cunoașterea în profunzime a mecanismelor unui teritoriu necesită specialiști cu înaltă
calificare care trebuie să fie capabili să realizeze diagnoze teritoriale bazate pe cercetării
avansate, prin utilizarea echipamentelor moderne de prelucrare și analiză a datelor și prin
aplicarea principiilor multi și interdisciplinarității, scopul final fiind fundamentarea politicilor
de planificare teritorială. Necesitatea acestui program provine din oferirea unei solutii, care sa
permita compatibilizarea rezultatelor invatarii cu cerintele angajatorilor.
Specialiştii care trebuie să elaboreze documentaţii pentru proiecţia viitoare a dezvoltării
teritoriale trebuie să posede atât o diversitate de cunoştinţe, cât mai ales un mod de abordare
sistemică, ce să le permită interpretarea corelativă a acestora.
Ocupatii posibile după absolvire:
Analist teritorial (cod COR 263205) - ocupaţia poate fi regăsită la nivelul comunelor, al unor
instituţii judeţene regionale sau naţionale, al unor institute de cercetare, al unor firme cu
diferite locaţii sau posesoare ale unor vaste terenuri şi activităţi complexe. Prin competenţele
sale analistul teritorial poate sprijini procesele de dezvoltare locală şi regională, oferind soluţii
şi variante de organizare cât mai viabile.
Specialist planificare teritoriala (cod COR 263221) – coordonează elaborarea unor
documentații de dezvoltare spațială la toate nivelele de organizare administrativă, realizează
studii, modele și strategii de dezvoltare teritorială, poate participa la elaborarea diferitelor

părți ale unor documentații pentru proiectarea urbanăși rurală, în conformitate cu legislația în
vigoare.
Promotor local (cod COR 263220) - facilitează dezvoltarea locală, prin îmbunătățirea
capacității comunității/administrației locale de a identifica și valorifica potențialul existent,
elaborând analize detaliate şi propunând soluții concrete. Este considerat un agent de
dezvoltare care acționeaza ca interfață între administrația publică locală, comunitate și
instituții ierarhic superioare.
Expert localizare (cod COR 263219) - sprijină procesul de decizie pentru selectarea celor mai de
succes potențiale localizări, prin furnizarea unor analize teritoriale complexe și a unor
propuneri concrete.
Consilier dezvoltare locală și regională (cod COR 242229) - sprijină procesele de dezvoltare
locală şi regională, oferind soluţii şi variante de organizare cât mai viabile.
Continuare studii (masterat):
Noțiunile dobândite vor putea fii aprofundate în ciclul II de studii universitare în cadrul
programelor Planificare Teritorială şi Managementul Localităţilor Urbane şi Rurale sau
Dezvoltare teritorială inteligentă.

