PROPUNERI TEME LUCRĂRI GRADUL DIDACTIC I – SERIA 2020/2023

DEPARTAMENTUL DE GEOMORFOLOGIE – PEDOLOGIE – GEOMATICĂ
Nr.
Crt.

Nume și
prenume
cadru
didactic

Funcția
didactică

1.

Comănescu
Laura

Prof. univ. dr.

2.

Nedelea
Alexandru

Prof. univ. dr.

Adresa de email instituțională

Propuneri teme LUCRĂRI GRADUL DIDACTIC I

1. Protectia mediului terestru- formarea acestui deziderat prin intermediul orei de geografie la gimnaziu si
liceu. Studiu de caz- orasul Ploiesti
2. Studiu geografic/ fizico- geografic al............................................................. Integrarea orizontului local în
lecțiile de geografie.
3. Studiu geografic/ fizico- geografic al............................................................. .Utilizarea metodelor activ
laura.comanescu@geo.unibuc.ro
participative în lecțiile legate de studiul orizontul local.
4. Potențialul turistic și valorificarea sa în............................. Integrarea elementelor de geografia turismului
în lecțiile de geografie.
5. Raportul relief- turism în...................................................... ............................. Integrarea elementelor de
geografia turismului în lecțiile de geografie.
6. Studiu geografic/ fizico- geografic al.............................................................cu privire specială asupra
reliefului/ climei/ hidrografiei/ învelișului de soluri. Aplicații metodico- didactice.
1. Studiu fizico-geografic al (localitate/oraș, unitate de relief: munte, deal, podiș, câmpie, vale , se ctor de
vale,
bazin
hidrografic,
depresiune
etc.)
cu
privire
specială
asupra
reliefului/climei/hidrografiei/vegetației/învelișului de soluri. Aplicații metodico-didactice;
alexandru.nedelea@geo.unibuc.ro
2. Studiu geografic al (localitate/oraș/municipiu, unitate de relief: munte, deal, podiș, câmpie, vale , se ctor
de vale, bazin hidrografic, depresiune etc.). Valorificare în procesul educativ;
3. Valorificarea potențialului geografic/fizico-geografic al (localitate/oraș/municipiu, unitate de relief:
munte, deal, podiș, câmpie, vale, sector de vale, bazin hidrografic, depresiune etc.) și integrarea
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3.

Oprea
Răzvan

Conf. univ. dr.

constantin.oprea@geo.unibuc.ro

orizontului local în lecțiile de geografie;
4. Potențialul turistic și valorificarea sa în (localitate/oraș/municipiu, unitate de relief: munte, deal, podiș,
câmpie, vale, sector de vale, depresiune etc.). Excursia școlară în predarea geografiei.
5. Riscuri naturale și antropice în (localitate/oraș/municipiu, unitate de relief: munte, deal, podiș, c âmpie ,
vale, sector de vale, bazin hidrografic, depresiune etc.). Evaluarea cauzelor și consecințelor în lecțiile de
geografie.
1. Mediul și dezvoltarea durabilă într-o unitate de relief / bazin hidrografic / UAT, c u aplic ații me todic odidactice.
2. Studiu geografic / fizico-geografic / de geografie umană și economică / de geografie culturală într -o
unitate de relief, regiune geografică, UAT, cu aplicații metodico-didactice.
3. Monografia unei UAT, cu aplicații metodico-didactice.
4. Studiul geografic al utilizării terenurilor într-o unitate de relief, regiune geografică, UAT, cu aplicații
metodico-didactice.
5. Analiza geomorfologică / pedologică / biogeografică / climatică / hidrologică a une i unități de r e lie f /
bazin hidrografic / UAT, cu aplicații metodico-didactice.
6. Impactul activității umane asupra mediului geografic într-o unitate de relief / UAT, cu aplicații metodic odidactice.
7. Analiza dinamicii spațiale și temporale a utilizării terenurilor într-o UAT, cu aplicații metodico-didactice.
8. Studiul alunecărilor de teren / proceselor geomorfologice actuale într -o unitate de relief / bazin
hidrografic / UAT, cu aplicații metodico-didactice.
9. Analiza și valorificarea potențialului turistic al unei unități de relief / regiuni geografice / UAT , cu aplicații
metodico-didactice.
10.
Analiza și valorificarea turistică a patrimoniului cultural-turistic al unei UAT / regiuni ge ografice /
regiuni istorice, cu aplicații metodico-didactice.
11.
Analiza și valorificarea potențialului balneo-turistic al unei UAT. Studiu cu aplicații metodicodidactice.
11. Dinamica populației unei UAT. Studiu cu aplicații metodico-didactice.
12. Considerații metodico-științifice privind cunoașterea geografică a orizontului local dintr-o UAT.
13. Valorificarea cunoștințelor geografice din orizontul local prin intermediul me todelor și mijloac elor
moderne de predare-învățare. Studiu de caz: o UAT.
13. Formarea competențelor de analiză a potențialului turistic al unei unități de relief / regiuni geografice
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4.

ENE
MARIAN

Conf. univ. dr.

enemarian@geo.unibuc.ro

/ UAT, pentru elevii de gimnaziu / liceu.
14. Metode de observare și cercetare a orizontului local dintr-o UAT.
15. Tehnici și strategii didactice activizante folosite în lecțiile de geografie pentru elevii cu CES.
16. Utilizarea mijloacelor multimedia în predarea geografiei elevilor de gimnaziu liceu. Studiu de caz.
17. Rolul excursiei școlare în predarea geografiei. Studiu de caz.
18. Organizarea și desfășurarea unei expediții școlare cu elevii de gimnaziu / liceu. Studiu de caz.
Regiunile care vor fi analizate (pentru temele de la 1 la 15) sunt la alegerea candidatului cu acordul
coordonatorului. Pot fi acceptate și alte titluri, la propunerea candidaților, dacă respectă meto do logia în
domeniu
1.
Mediul și dezvoltarea durabilă într-o unitate de relief / bazin hidrografic / UAT (la alegerea
candidatului cu acordul coordonatorului), cu aplicații metodico-didactice.
2.
Studiu geografic / fizico-geografic / de geografie umană și economică / de geografie culturală într o unitate de relief, regiune geografică, UAT (la alegerea candidatului cu acordul coordonatorului), cu
aplicații metodico-didactice.
3.
Monografia unei UAT (la alegerea candidatului cu acordul coordonatorului), cu aplicații metodicodidactice.
4.
Analiza geomorfologică / climatică / hidrologică / biogeografică / pedologică a unei unități de
relief / bazin hidrografic / UAT (la alegerea candidatului cu acordul coordonatorului), cu aplicații metodicodidactice.
5.
Impactul activității umane asupra mediului geografic într-o unitate de relief / UA T (la ale ge r ea
candidatului cu acordul coordonatorului), cu aplicații metodico-didactice.
6.
Analiza dinamicii spațiale și temporale a utilizării terenurilor într-o UAT (la alegerea candidatului
cu acordul coordonatorului), cu aplicații metodico-didactice.
7.
Studiul alunecărilor de teren / proceselor geomorfologice actuale într-o unitate de r elief / bazin
hidrografic / UAT (la alegerea candidatului cu acordul coordonatorului), cu aplicații metodico-didactice.
8.
Analiza și valorificarea potențialului turistic al unei unități de relief / regiuni geografice / UA T (la
alegerea candidatului cu acordul coordonatorului), cu aplicații metodico-didactice.
9.
Analiza și valorificarea turistică a patrimoniului cultural-turistic al unei UAT / regiuni ge ografice /
regiuni istorice / UAT (la alegerea candidatului cu acordul coordonatorului), cu aplicații metodico-didactice.
10.
Analiza și valorificarea potențialului balneo-turistic al unei UAT (la alegerea candidatului cu
acordul coordonatorului). Studiu cu aplicații metodico-didactice.
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5. Tatu Florina

Lect. univ. dr.

florina.tatu@geo.unibuc.ro

11.
Dinamica populației unei UAT (la alegerea candidatului cu acordul coordonator ului). Studiu c u
aplicații metodico-didactice.
12.
Considerații metodico-științifice privind cunoașterea geografică a orizontului local dintr-o UA T (la
alegerea candidatului cu acordul coordonatorului).
13.
Valorificarea cunoștințelor geografice din orizontul local prin intermediul metodelor și mijloacelor
moderne de predare-învățare. Studiu de caz: o UAT (la alegerea candidatului cu acordul coordonatorului).
14.
Formarea competențelor de analiză a potențialului turistic al unei unități de relief / regiuni
geografice / UAT (la alegerea candidatului cu acordul coordonatorului), pentru elevii de gimnaziu / liceu
15.
Tehnici și strategii didactice activizante folosite în lecțiile de geografie pentru elevii cu CES.
16.
Metode de observare și cercetare a orizontului local dintr -o UAT (la alegerea candidatului cu
acordul coordonatorului).
17.
Rolul excursiei școlare în predarea geografiei. Studiu de caz.
18.
Organizarea și desfășurarea unei expediții școlare cu elevii de gimnaziu / liceu Studiu de caz.
19.
Utilizarea mijloacelor multimedia în predarea geografiei elevilor de gimnaziu liceu. Studiu de c a.
Vor fi acceptate și alte titluri la propunerea candidaților, propuneri care vor fi analizate și acceptate,
dacă respectă metodologia în domeniu
1. Studiu monografic/geografic al unei localităţi (la alegere) cu aplicații metodico-didactice
2. Studiu geografic al unei unități de relief (la alegere) cu aplicații metodico-didactice
3. Studiu fizico-geografic al unei unităţi de relief sau a unei localități (la alegere) cu aplicații metodicodidactice
4. Studiu geomorfologic al unei unităţi de relief/bazin hidrografic sau a unei localități (la alegere) cu aplicații
metodico-didactic
5. Procese geomorfologice si impactul acestora in utilizarea terenurilor dintr-o localitate (la alegere) cu
aplicații metodico-didactic
6. Dinamica elementelor fizico-geografice dintr-o unitate geografică (la alegere) cu aplicații metodicodidactice
7. Turismul si perspective de dezvoltare din localitatea/unitatea geografică (la alegere) cu aplicații
metodico-didactice
8. Potenţialul turistic al unei unităţi administrative sau al unei unităţi de relief cu aplicații metodicodidactice
9. Evaluarea și valorificarea potenţialul turistic dintr-o unitate geografică/bazin hidrografic (la alegere).
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6.

Achim
Florin

Lect. univ. dr.

florin.achim@unibuc.ro

Aplicații metodico-didactice
Evaluarea resurselor turistice dintr-o localitate (la alegere) cu aplicații metodico-didactice
1.Studiul geografic al localității ......., cu aplicații metodico – didactice în orizontul local.
2. Evoluția geografică a localității ......, aplicații practice la clasă.
3. Zonele funcționale ale orașului ........ Metode didactice de lucru cu elevii.
4. Caracteristici medodico – didactice ale învățământului on – line și hibrid, în predarea geografiei.
Evaluarea formativă on – line.
5. Elementele strategiei didactice în procesul de învățare a geografiei, la nivel gimnazial (sau liceal).
6. Metode de instruire centrate pe acțiunea elevului. Aplicații la nivelul gimnazial/liceal.
7. Relațiile dintre relief – climă – vegetație – soluri, reflectată în proiectarea lecțiilor, prin structură,
conținut și exemplificări. Aplicații practice.
8. Analiza unității georgafice ......., în vederea stabilirii rolului și funcțiilor de teren geografic în procesul
didactic.
9. Operaționalizarea procesului de învățământ, în cadrul studiului geografic al localității .......... .
10. Studiul climatologic și (sau) hidrologic asupra spațiului geografic ........ . Lecția și conținutul acesteia.
Structură, schițe și metode de evauare aplicate la clasă.
7. 11. Studiul elementelor mediului geografic din localitatea (sau unitatea geografică) ........ . Valor ific ar ea
rezultatelor în cadrul lecțiilor de geografie.

DEPARTAMENTUL DE METEOROLOGIE ȘI HIDROLOGIE
Nr.
Crt.

Nume și
prenume
cadru
didactic

Zaharia
1.
Liliana

Funcția
didactică

Prof. univ. dr.

Adresa de email instituțională

liliana.zaharia@geo.unibuc.ro

Propuneri teme LUCRĂRI GRADUL DIDACTIC I
1. Resursele de apă și valorificarea lor în ...(localitate/județ/bazin hidrografic). Aplicatii metodico-didactice
2. Inundațiile și managementul lor în... (localitate/județ/bazin hidrografic). Aplicatii metodico-didactice
3. Fenomene hidrice de risc și managementul lor în... (localitate/județ/bazin hidrografic). Aplicatii
metodico-didactice
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2.

Tișcovschi
Adrian

3.

Constantin
Dana

1.
Fenomene climatice de risc în regiunea / municipiul / orașul ...................
2.
Potențialul climatic al regiunii / orasului.................................
3.
Monografia geografică / climatică a localității / orașului ......................................Elemente de
didactică aplicată a geografiei.
adrian.tiscovschi@unibuc.ro
Conf. univ. dr.
4.
Potențialul climato-turistic și gradul de valorificare a acestuia în regiunea........................
5.
Studiu geografic complex – abordare metodico-didactică.
6.
Caracteristici/aspecte ale poluării aerului în municipiul/arealul......................
7.
Favorabilități și restrictivități climatice în practicarea activităților turistice în....................
8.
Aspecte ale schimbărilor climatice în România. Studiu de caz..............
1. Clima și topoclima regiunii/județului/orașului/ unității de relief ….......
2. Studiul climatologic al regiunii/orașului ………
3. Resurse și riscuri climatice în regiunea/județul/unitatea de relief/orașul ……….
oprea.constantin@geo.unibuc.ro 4. Favorabilitate și restrictivitate climatică în regiunea/județul/orașul …………….
Lector. univ. dr.
5. Relația climă – agricultură în ………
6. Relația climă – poluarea aerului în ……….
7. Relația climă – turism în ……..
8. Relația climă – sănătate în ………….
Alte teme ce vizează dinamica mediului aerian și interacțiunile acestuia.

DEPARTAMENTUL DE GEOGRAFIE REGIONALA SI MEDIU

Nr.
Crt.

Nume și
prenume
cadru
didactic

1.

CLIUS
MIOARA

Funcția
didactică

Lector. univ. dr.

Adresa de email instituțională

mioara.clius@geo.unibuc.ro

Propuneri teme LUCRĂRI GRADUL DIDACTIC I

1. Impactul activităților antropice în.... . Formarea competențelor de observare a orizontului local.
2. Predarea geografiei prin metode active de învățare. Studiu de caz:
comuna/orașu/județul/valea/depresiunea, etc.
3. Studiu geografic al ..... . Formarea competențelor prin utilizarea metodelor și mijloacelor de
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MOCANU
NICOLAE

Lector. univ. dr.

nicolae.mocanu@unibuc.ro

3.

TÎRLĂ
MARIALAURA

Lector. univ. dr.

tirla@geo.unibuc.ro,

4.

VIJULIE
IULIANA

Conf. univ. dr.

2.

iuliana.vijulie@g.unibuc.ro

observare a orizontului local.
4. Învățarea vizibilă prin activități de cunoaștere a mediului. Studiu de caz:....
5. Evaluarea capitalului turistic/natural din.... Strategii didactice, mijloace de analiză și cuantificarea
progresului în cunoaștere.
6. Explorarea mediului prin tehnici și metode de investigare adaptate ciclului gimnazial/liceal. Studiu de
caz...
7. Jocul didactic la lecțiile de geografie și implicațiile lui în dezvoltarea creativității elevilor.
8.Formarea competețelor de observare a orizontului local. Studiu de caz....
9.Participarea eficientă a elevilor la desfășurarea orelor de geografie în condițiile utilizării jocurilor
geografice/activităților non-formale/aplicațiilor practice. Studiu de caz....
10. Metodele de cercetare a orizontului local și învățarea geografiei. Studiu de caz...
11. Utilizarea resurselor digitale pentru formarea competențelor geografice. Studiu de c az....
1. Evaluarea potentialui fizico geografic din............
2. Factori cantitatici si calitativi in structura economica a ..........
3. Evaluarea potentialuilui turistic( natural, balnear, etnogrfaic, monahal .istoric )
4. Analiza geodemogrfaica a unei regiuni ,oras...
5. Analiza facorului geoetnogrfaic din .....
6. Infrastructura turistica a unei regiuni...
7. Circuite turistice tematice in cadrul unei regiuni....
1. Procese geomorfologice actuale și impactul asupra comunităților locale din ............... cu aplicații în
procesul didactic
2. Rolul reliefului în dezvoltarea localităților din UAT ............ Aplicații metodico-didactice
3. Carstul și potențialul resurselor de apă din localitatea ...................... Valorificarea în procesul didactic
4. Dinamica utilizării terenurilor în localitatea .................................... în perioada .....
5. Valorificarea turistică a potențialului localității ...................................... Aplicații didactice
6. Conservarea biodiversității în județul/localitatea ....................................... Integrarea elementelor de
biogeografie în procesul didactic.
1. Orizontul local al municipiului/comunei şi valorificarea lui în activităţile şcolare şi extraşcolare
2. Orizontul local al municipiulu/comunei .... și valorificarea sa în activitățile didactice.
3. Orizontul local al municipiului/comunei..... Învățarea prin descoperire.
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5.

MARIN
MARIAN

Conf. univ. dr.

marian.marin@geo.unibuc.ro

4. Particularităţi geografice în orizontul local al municipiului/comunei....
5. Evaluarea potenţialului turistic în orizontul local al municipiului/comunei....
6. Planificarea utilizării terenurilor în comuna... Metode de aplicare în activitatea didactică.
7. Ecosistemele forestiere – sursă și resursă metodico-științifică pentru profesorul de geografie. Studii
de caz.
1. Valentele metodico-geografice ale peisajului cultural...
2. Abordarea didactica a potentialului turistic...
3. Traditie si modernitate in...abordare metodico-geografica
4. Dezvoltarea turismului cu aplicatii metodico-didactice

DEPARTAMENTUL DE GEOGRAFIE UMANĂ ŞI ECONOMICĂ
Nr.
Crt.

1.

Nume și
prenume
cadru
didactic

Bogan
Elena

Funcția
didactică

Adresa de email instituțională

elena.bogan@geo.unibuc.ro
Lect.univ. dr.

Propuneri teme LUCRĂRI GRADUL DIDACTIC I
1. Turismul rural / urban în .....
2. Studiu de Geografie Umană / Urbană / Rurală – Orașul / Comuna …..
3. Organizarea și amenajarea spațiului urban / rural / turistic ........ Studiu de caz:
4. Potențialul turistic al stațiunii…..
5. Patrimoniul turistic al …..
6. Valorificarea patrimoniului cultural al …..
7. Posibilităţi de dezvoltare a turismului rural / urban în .....
8, Dezvoltarea turismului rural / urban în …..
9. Dezvoltarea şi diversificarea formelor de turism în ……
10. Perspectivele turismului montan / balnear / de litoral / cultural / de afaceri / religios etc. în …
11. Turismul religios și de pelerinaj / de evenimente / de aventura / în parcurile de distracții. Studiu de
caz:…..
12. Amenajarea turistică a ... Studiu de caz:
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2.

Cercleux
Loreta

3.

Dumitrache
Liliana

4.

5.

Conf.univ. dr.

Prof.univ. dr.

1.
2.
3.
loreta.cercleux@geo.unibuc.ro 4.
5.
6.
7.
8.
9.
1.
2.
liliana.dumitrache@unibuc.ro
3.
4.
5.
6.
aurel.gheorghilas@unibuc.ro

Gheorghilaş
Aurel

Conf.univ. dr.

Matei Elena Prof.univ. dr.

elena.matei@g.unibuc.ro

1.
2.
3.
4.

13. Strategii de dezvoltare și promovare a turismului în ….
Notă: Titlurile oferite sunt orientative şi pot fi reformulate (adaptate) în funcţie de opţiunile
candidaţilor. De asemenea, aceştia pot veni cu propuneri proprii.
1. Direcții de dezvoltare economică a orașului/comunei…………
2. Restructurarea urbană în ……………..
3. Evoluția activităților industriale din orașul……………......
4. Restructurarea industrială în orașul……………....
5. Dinamica procesului de terțiarizare în orașul…………
6. Rolul activităților agricole în dezvoltarea comunei………
7. Evaluarea și valorificarea potențialului turistic în județul/orașul/comuna……
8. Studiu de geografie urbană.
9. Analiza relației urban-rural la nivelul zonei metropolitane………
10.Analiza geografică a patrimoniului construit din orașul ……
1. Transformari geodemografice si socio-economice recente in localitatea……….(comuna/orasul)
2. Studiu geografic al starii de sanatate a populatiei in judetul/comuna /orasul….
3. Studiug geografic asupra calitatii vietii in localitatea……….
4. Dinamici demografice si teritoriale in localitatea…………….
5. Comuna/orasul/…………studiu geodemografic
6. Comuna/orasul//studiu de geografie umana
7. Comuna/orasul/studiu de geografie sociala
1. Organizarea spatiului destinat agrementului turistic in orasul ...
2. Studiu geografic privind dezvoltarea turistica durabila a (...zonei / orasului / statiunii...)
3. Valorificarea turistica a elementelor de identitate culturala ale orasului ...
4. Studiu geografic privind calitarea vietii in orasul ...
1. Potenţialul turistic al judetului/orasului/statiunii cu aplicaţii în activităţile didactice de geografie
2. Orașul…..studiu de geografia populației cu aplictii în activitățile didactice
3. Potentialul turistic al judetului/orasului/statiunii si insertia orizontului local prin curriculum la
decizia scolii
4. Studiu geografic asupra minorităților etnice din județul …… cu aplicatii in activitățile curriculare.
5. Analiza dezvoltării durabile a orasului/comunei, judetului şi strategii didactice interactive utilizate în
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6

Preda
Mihaela

Lect.univ. dr.

mihaela.preda@geo.unibuc.ro

cadrul lecţiilor de geografie
6. Studiul geografic al oraşului ….. –cu referire asupra dezvoltării durabile şi strategiile activparticipative în procesul educativ.
7. Comuna/orasul/municipiul/judetul.... Studiu complex de geografie cu aplicatii didactice
transdisciplinare
8. Utilizarea tehnicilor de cartografiere digitală în predarea orizontului local din c omuna -orasul….,
județul …..
9. Integrarea mijloacelor digitale in predarea-invatarea ariilor protejate din judetul....
1. Orașul/localitatea X-studiu de geografie umană.
2. Restructurarea economică și consecințele asupra populației în localitatea….
3. Localitatea X- studiu de geografie istorică.
4. Etnia X. Caracteristici identitare. Studiu de caz: localitatea X.
5. Studiu etnografic asupra populației orașului/satului X.
6. Trenduri în evoluția demografică a localității X.
7. Caracteristicile economiei localității X. Trecut și present.
8. Tipuri de valorificare a resurselor turistice din localitatea X.
9. Caracteristici economice si probleme sociale în localitatea X.
10. Caracteristici și tendințe în evoluția agriculturii în localitatea X.
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