Facultatea de
Geografie

STUDII UNIVERSITARE DE LICENŢĂ
Ciclul I - STUDII UNIVERSITARE DE LICENŢĂ
Asigură un nivel de calificare adecvat prin cunoştinţe generale şi de specialitate corespunzătoare. Finalizarea studiilor se face
prin susţinerea examenului de licenţă, absolvenţii obţinând DIPLOMA DE LICENŢĂ în domeniul ales şi SUPLIMENT LA DIPLOMĂ
care atestă Programul de studii universitare de licenţă în care s-au pregătit.
DOMENIUL
DE LICENŢĂ

GEOGRAFIE

ŞTIINŢA MEDIULUI

FORMA DE
ÎNVĂŢĂMÂNT

PROGRAM DE STUDII

CAPACITATEA
DE ŞCOLARIZARE

» GEOGRAFIE - Bucureşti
» HIDROLOGIE ŞI METEOROLOGIE - Bucureşti
» GEOGRAFIA TURISMULUI - Bucureşti, Călimăneşti,
Drobeta Turnu-Severin
» PLANIFICARE TERITORIALĂ - Bucureşti, Drobeta
Turnu-Severin
» CARTOGRAFIE - Bucureşti

150
80
280

ID **

» GEOGRAFIA TURISMULUI - Bucureşti

100

IF *

» GEOGRAFIA MEDIULUI - Bucureşti

120

IF *

150
100

IF *- învăţământ cu frecvenţă / ID *- învăţământ la distanţă

ADMITERE - STUDII UNIVERSITARE DE LICENŢĂ
Perioadă: 		
			

IULIE
În limita locurilor rămase disponibile se va organiza o sesiune de admitere şi în SEPTEMBRIE

Forma de concurs:
			

Scrisoare de motivaţie (probă eliminatorie - admis/respins)
100% media la Bacalaureat
http://www.geo.unibuc.ro/admitere_licenta.html

GEOGRAFIE
În contextul actual al globalizării, al intensificării presiunilor antropice asupra mediului şi 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 capabili să înţeleagă natura şi
procesele socio-economice, să abordeze realitatea prin prisma conceptelor, teoriilor şi principiilor spaţiale generale şi
să recurgă la procedee probabilistice şi statistice de analiză.

CURSURI
» Geografie fizică generală
» Topografie / Cartografie
» Meteorologie / Climatologie
» Hidrologie
» Geografie economică
» Sisteme Informaţionale Geografice (GIS)
» Teledetecţie
» Geomorfologie
» Pedologie
» Biogeografie
» Geografie socială
» Riscuri meteorologice, hidrologice şi geomorfologice
» Geografia mediului
» Geografia fizică a României
» Geografia umană şi economică a României
» Schimbări globale şi regionale ale mediului

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 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

http://www.geo.unibuc.ro/prezentare_programe_licenta.html

CARTOGRAFIE
Misiunea programului de studii universitare de licenţă CARTOGRAFIE este aceea de a forma specialişti înalt
calificaţi în domeniul Cartografiei, Sistemelor Informaţionale Geografice şi a Cadastrului.
Studenţii vor fi capabili să contribuie la creşterea cunoaşterii ştiinţifice şi la realizarea de suporturi
cartografice de mare acurateţe, utilizând software dedicat.

CURSURI
» Topografie / Cartografie
» Sisteme Informaţionale Geografice (GIS)
» Teledetecţie
» Metode şi tehnici de reprezentare cartografică
» Geodezie
» Fotogrammetrie
» Cadastru general
» Legislaţie cadastrală
» Cartografie computerizată
» Analiza şi interpretarea hărţilor şi fotografiilor satelitare
» Cartografie tematică
» Tehnici cartografice statistice
» Geodezie fizică şi GPS
» Baze de date spaţiale
» Standarde cartografice
» Proiectare asistată de calculator

OBIECTIVE
» Dezvoltarea interrelaţională a competenţelor aferente
programului de studii de licenţă (ciclul I) din Domeniul
fundamental Ştiinţe ale naturii, Domeniul Geografie,
Specializarea Cartografie.
» Obţinerea de competenţe complementare prin aprofundarea
interdisciplinară a ştiinţelor mediului (Geografie, Sisteme
Informaţionale Geografice, Teledetecţie, Statistică).
» Profesionalizare prin dobândirea de competenţe operaţionale
specifice în domenii specializate - Cartografie, Sisteme
Informaţionale Geografice, Teledetecţie, GIS.
» Dezvoltarea capacităţilor de cercetare ştiinţifică
» 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

http://www.geo.unibuc.ro/prezentare_programe_licenta.html

HIDROLOGIE ŞI METEOROLOGIE
Implicarea continuă a HIDROLOGIEI şi METEOROLOGIEI în viaţa societăţii se datorează cunoaşterii tot mai aprofundate a
caracteristicilor climei şi a resurselor de apă, perfecţionării continue a metodelor de prognoză, interesului sporit faţă de
multiplele aspecte ale influenţelor reciproce între vreme şi climă pe de o parte şi apă ca resursă vitală pentru om, pe de altă
parte. O eventuală schimbare a condiţiilor climatice va avea repercursiuni majore asupra întregului mediu geografic terestru.

CURSURI
» Meteorologie
» Climatologie
» Hidrologie
» Geografia mărilor şi oceanelor
» Măsurători şi calcule în meteorologie şi hidrologie
» Biometeorologie
» Sisteme Informaţionale Geografice (GIS)
» Topoclimatologie
» Agroclimatologie
» Hidrometrie şi baze de date
» Fenomene atmosferice, climatice şi hidrice de risc
» Prognoze hidrologice şi meteorologice
» Meteorologie sinoptică
» Climatologie şi hidrologie urbană
» Atmosfera şi calitatea aerului

OBIECTIVE
» Evaluarea şi interpretarea informaţiilor referitoare la
resursele de apă şi datele meteorologice, la prognoza
resurselor de apă şi estimarea timpului probabil, la
înţelegerea legităţilor care stau la baza producerii
fenomenelor hidro-climatice de risc.
» Cunoaşterea fenomenelor atmosferice şi hidrice de risc,
cauzele acestora, repartiţia lor spaţio-temporală, efectele
asupra mediului, asupra societăţii omeneşti, precum
şi posibilităţile de prognozare şi combatere a efectelor
negative.
» Formarea de specialişti de înaltă ţinută, capabili să aplice
la sfârşitul studiilor de licenţă în activitatea operativă din
Administraţia Naţională de Meteorologie, Regia Naţională
Apele Române, R.A. ROMATSA, Institutul Naţional de
Hidrologie şi Gospodărirea Apelor, Autoritatea Aeronautică
Civilă Română etc.

http://www.geo.unibuc.ro/prezentare_programe_licenta.html

GEOGRAFIA TURISMULUI
Ca domeniu de cercetare relativ nou, TURISMUL prezintă o complexitate în continuă creştere, în plan
economic sintetizând rezultatele unui mare număr de activităţi, iar în plan psiho-social constituinduse ca modalitate superioară de organizare a timpului liber. Geografii, având la bază o disciplină cu un
caracter extrem de dinamic şi complex, au fost cei care au reuşit să analizeze fenomenul turistic prin
prisma complexităţii potenţialului turistic şi a fenomenelor social-economice condiţionate de valorificarea
acestuia.

CURSURI
» Geografie economică
» Sisteme Informaţionale Geografice (GIS)
» Teledetecţie
» Geografia resurselor naturale
» Metode de analiză în turism
» Economie generală
» Turism cultural
» Sisteme teritoriale şi planificare în turism
» Europa multiculturală
» Potenţial turistic general
» Economia turismului
» Patrimoniul turistic al României
» Marketing în turism
» Politici promoţionale în turism
» Geomorfosituri
» Ecoturism

OBIECTIVE

» Realizarea unui proces de învăţământ de calitate,
centrat pe formarea la studenţi a unui mod geografic
complex de a gândi, corelat cu disciplinele înrudite
» Racordarea în activitatea didactică şi de cercetare
la fluxul internaţional al cunoaşterii geografice
» Mutarea centrului de greutate de la domeniul
informativ la cel formativ, aplicativ şi mai ales practic,
având permanent în vedere comanda socială şi cerinţele
beneficiarilor
» Alinierea învăţământului geografic universitar bucureştean
şi a cercetării ştiinţifice la standardele europene în domeniu
» Cunoaşterea dinamicii fenomenului turistic pe plan
naţional şi internaţional

http://www.geo.unibuc.ro/prezentare_programe_licenta.html

PLANIFICARE TERITORIALĂ
PLANIFICARE TERITORIALĂ este un concept care vizează organizarea optimă a unui teritoriu, din punct de vedere spaţial,
social si economic. Este un domeniu complex care implică o abordare integrată a teritoriului, ţinând cont de multitudinea
de componente ale acestuia, de variaţia lor spaţială şi temporală, dar mai ales de intervenţia unor factori perturbatori în
dinamica proceselor de dezvoltare teritorială.

CURSURI
» Meteorologie / Climatologie
» Geografie economică
» Hidrologie
» Tehnici cantitative de analiză teritorială
» Teledetecţie
» Pedologie generală
» Sisteme Informaţionale Geografice (GIS)
» Analiză şi planificare urbană
» Geografie culturală
» Sisteme teritoriale
» Cadastru general
» Metodologia analizei teritoriale
» Dezvoltare regională şi locală
» Urbanism şi ecologie
» Legislaţie în urbanism şi amenajarea teritoriului
» Managementul proiectelor

OBIECTIVE

» 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
ce necesită investigaţii interdisciplinare management teritorial, proiectare teritorială
interdisciplinară, organizarea spaţiului geografic.
» Cunoaşterea problematicii dezvoltării regionale, identificarea
şi găsirea unor soluţii viabile pentru rezolvarea problemelor
regionale şi pentru diminuarea dezechilibrelor regionale
existente.
» Diagnosticarea, prevenirea şi combaterea disfuncţionalitătilor
teritoriale.

http://www.geo.unibuc.ro/prezentare_programe_licenta.html

GEOGRAFIA MEDIULUI
Înţelegerea modului de funcţionare a mediului este ţinta pe care o urmăresc experţii care activează în domeniul Ştiintei
mediului. Analiza cantitativă şi calitativă a capacităţii sistemelor locale, regionale şi globale de a furniza resurse şi servicii,
înţelegerea consecinţelor societăţii umane asupra functionalităţii mediului, evaluarea integrată a impactului activităţilor
antropice asupra ecosistemelor, precum şi a modalităţilor de răspuns a acestora pentru promovarea dezvoltării durabile,
economiei circulare ori a economiei verzi constituie provocările cele mai importante ce necesită o abordare geospaţială şi îşi
găsesc un răspuns în cadrul specializării GEOGRAFIA MEDIULUI.

CURSURI
» Topografie / Cartografie
» Sisteme informaţionale Geografice (GIS)
» Teledetecţie
» Oceanografie
» Chimia mediului
» Ştiinţa solului
» Hidrogeologie
» Prelevarea şi analiza zonelor de mediu
» Gestiunea durabilă a deşeurilor
» Poluarea mediului
» Conflicte de mediu
» Dinamica şi gestiunea peisajului
» Medii regionale ale Terrei
» Modificări globale ale mediului
» Zone protejate
» Dreptul mediului
» Tehnici cartografice statistice
» Geodezie fizică şi GPS
» Baze de date spaţiale
» Standarde cartografice

OBIECTIVE
» Pregătirea de specialişti cu înaltă pregătire profesională,
capabili să se integreze rapid pe piaţa muncii din domeniu
» Iniţierea studenţilor în identificarea şi utilizarea
principalelor legităţi, principii, noţiuni şi concepte specifice
Geografiei mediului şi realizarea conexiunilor cu alte
domenii
» Deprinderea abilităţilor pentru realizarea de studii de
mediu, prin utilizarea unor metodologii adecvate la scară
globală, regională şi locală
» Cultivarea unei atitudini responsabile în viaţa de zi cu zi
faţă de mediu
» Familiarizarea studenţilor cu utilizarea metodelor,
instrumentelor, aparaturii şi tehnologiilor pentru activităţi
de măsurare şi monitorizare, inclusiv cu aplicaţiile
specifice pentru stocarea, prelucrarea şi reprezentarea
datelor de mediu

http://www.geo.unibuc.ro/prezentare_programe_licenta.html

STUDII UNIVERSITARE DE MASTERAT
Ciclul II - STUDII UNIVERSITARE DE MASTERAT
Asigură aprofundarea în domeniul studiilor de licenţă sau într-un domeniu apropiat, dezvoltarea capacităţilor de cercetare
ştiinţifică şi constituie o bază pregătitoare obligatorie pentru studiile doctorale.
DOMENIUL
DE MASTER

FORMA DE
ÎNVĂŢĂMÂNT

GEOGRAFIE

IF *

ŞTIINŢA
MEDIULUI

IF *

PROGRAM DE STUDII

Capacitatea
de şcolarizare

» GEOMORFOLOGIE ŞI CARTOGRAFIE CU ELEMENTE DE CADASTRU
» GESTIUNEA SPAŢIULUI TURISTIC ŞI SERVICII DE OSPITALITATE
» GEOGRAFIE APLICATĂ ŞI DEZVOLTARE REGIONALĂ
» CLIMATOLOGIE ŞI RESURSE DE APĂ
» MANAGEMENTUL RESURSELOR ŞI ACTIVITĂŢILOR TURISTICE
» PLANIFICARE TERITORIALĂ ŞI MANAGEMENTUL LOCALITĂŢILOR
URBANE ŞI RURALE
» SISTEME INFORMAŢIONALE GEOGRAFICE
» MANAGEMENTUL DEZASTRELOR
» GEODEMOGRAFIE ŞI VULNERABILITĂŢI SOCIO-TERITORIALE
» DEZVOLTARE TERITORIALĂ INTELIGENTĂ
»EVALUAREA INTEGRATĂ A STĂRII MEDIULUI
»POLITICI DE MEDIU PENTRU DEZVOLTARE DURABILĂ

IF *- învăţământ cu frecvenţă

ADMITERE - Studii universitare de MASTERAT
Perioadă: 		
			

IULIE,
În limita locurilor rămase disponibile se va organiza o sesiune de admitere şi în SEPTEMBRIE

Forma de concurs:

Examen scris
http://www.geo.unibuc.ro/admitere_master.html

100

100

MANAGEMENTUL
RESURSELOR ŞI
ACTIVITĂŢILOR TURISTICE

GESTIUNEA SPATIULUI
TURISTIC ŞI SERVICII DE
OSPITALITATE

Programul beneficiază de un proces de învăţământ
profesional organizat în concordanţă cu teoria şi
cercetarea în domeniul turistic şi cu cerinţele de
inserţie pe piaţa muncii. Procesul de învăţământ este
unul de calitate în ceea ce priveşte conţinutul său,
fapt garantat atât prin actualitatea tematică, cât şi
prin probitatea ştiinţifică.

Prin structura sa, programul se corelează în mod
constructiv cu misiunea şi obiectivele Facultăţii
de Geografie dintre care menţionăm realizarea
unui proces de învăţământ de calitate, centrat
pe formarea la studenţi a unui mod de a gândi
geografic complex, corelat cu disciplinele înrudite,
de a realiza corelaţii şi a le crea competente sau
racordarea în activitatea didactică şi de cercetare
la fluxul internaţional al cunoaşterii geografice.

CURSURI
CURSURI
» Managementul patrimoniului natural, istoric şi cultural
» Dinamica destinaţiilor turistice pe Glob
» Managementul structurilor de primire în turism
» Balneoclimatologie
» Tehnici cantitative şi calitative de analiză şi prognoză în
turism
» Modele de organizare şi dezvoltare turistică
» Strategiile şi managementul firmelor şi agenţiilor de turism
» Strategia „brandingului” turistic
» Organizarea şi conducerea activităţilor turistice şi tehnica
de ghid
Conţinutul şi structura disciplinelor urmate
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.
http://www.geo.unibuc.ro/master.html

» Modele de organizare şi dezvoltare turistică
» Bazele industriei ospitalităţii
» Comportamentul lucrătorului şi consumatorului
din domeniul serviciilor turistice
» Management financiar şi contabilitate în turism
» Tehnici de prezentare şi interpretare turistică
» Gestiunea structurilor de primire în turism
» Managementul agenţiilor de turism
» Etică şi comunicare interculturală
» Promovare şi identitate turistică
» Relaţii cu publicul în industria ospitalităţii
» Politica turismului de masă
» Ecologia serviciilor turistice
Misiunea programului este aceea de a forma
specialişti înalt calificaţi, capabili să contribuie
la creşterea efectivă a cunoaşterii ştiinţifice şi la
gestionarea optimă a resurselor turistice interne şi
internaţionale în vederea informării turiştilor.

http://geo.unibuc.ro/dm/index.html

PLANIFICARE TERITORIALĂ
ŞI MANAGEMENTUL
LOCALITĂŢILOR
URBANE ŞI RURALE
În vederea alinierii nediferenţiate a performanţelor,
calificărilor şi certificărilor absolvenţilor în
concordanţă cu normele, mecanismele şi realităţile
europene, sistemul tradiţional de învăţământ
superior a introdus programele educaţionale
de studii masterale la baza cărora stă principiul
diversificării gradului de pregătire.

GEODEMOGRAFIE ŞI
VULNERABILITĂŢI
SOCIO-TERITORIALE
Programul propus răspunde pe de o parte
necesităţii de diversificare a ofertei educaţionale,
iar pe de altă parte cerinţelor de pe piaţa muncii,
numeroase instituţii publice sau private având
nevoie, în elaborarea strategiiilor de dezvoltare
locală sau regională, în planificarea teritorială
a resurselor economice, de specialişti care să
înţeleagă, să analizeze sau să evalueze rolul
componentei demografice.

CURSURI

CURSURI
» Morfologia spaţiului urban şi rural
» Structura şi dinamica spaţiului urban
» Economie teritorială
» Politici şi strategii de dezvoltare urbană şi rurală
» Sisteme de aşezări umane şi organizarea spaţiului
geografic
» Dezvoltare şi planificare spaţială
» Legislaţie în urbanism, amenajarea teritoriului şi
administraţie publică locală
» Geografia sănătăţii şi serviciilor sanitare
» Calitatea vieţii şi guvernanţă urbană
» Spaţii şi interacţiuni demo-culturale
» Managementul teritorial
Misiunea programului este aceea de a
forma specialişti înalt calificaţi în domeniul
planificare teritorială, capabili să contribuie la
creşterea efectivă a cunoaşterii ştiinţifice şi la
gestionarea sustenabilă a resurselor.
http://www.geo.unibuc.ro/master.html

» Geodemografia spaţiului urban şi periurban
» Geodemografia migraţiilor
» Aplicaţii GIS în geodemografie
» Politici demografice
» Schimbări societale
» Spaţii şi identităţi contestate
» Sisteme de transport, energie şi dezvoltare durabilă
» Modele demo-culturale
» Riscuri şi vulnerabilităţi demografice
» Economie socială şi coeziune teritorială
» Geomarketing

Misiunea programului este aceea de a forma
specialişti înalt calificaţi în domeniul geodemografiei,
care, ţinând cont de realitatea demografică, să facă
propuneri concrete autorităţilor publice pentru
optimizarea funcţionalităţii spaţiului geografic.
http://www.geo.unibuc.ro/master.html

DEZVOLTARE TERITORIALĂ
INTELIGENTĂ

CLIMATOLOGIE ŞI
RESURSE DE APĂ

Misiunea programului de master DEZVOLTARE
TERITORIALĂ INTELIGENTĂ este aceea de a forma
specialişti înalt calificaţi în domeniul interdisciplinar
al planificării spaţiale şi dezvoltării teritoriale, care,
ţinând cont de toate componentele teritoriale,
să facă propuneri concrete autorităţilor publice
pentru optimizarea funcţionalităţii spaţiului
geografic şi să identifice soluţii viabile în
administrarea şi organizarea unor teritorii.

Programul de master CLIMATOLOGIE ŞI RESURSE
DE APĂ propune aprofundarea celor două domenii
interdependente cu profil distinct (meteorologie
şi hidrologie), pentru formarea de specialişti care
să contribuie la gestionarea optimă a resurselor şi
riscurilor climatice şi hidrologice. Este singurul de
acest fel din ţară, oferind absolvenţilor cunoştinţele
şi competenţele ştiinţifice, instrumentale, juridice
şi manageriale pentru efectuarea activităţilor
operaţionale curente, necesare pentru rezolvarea
problemelor environmentale contemporane.

CURSURI
» Economie teritorială sustenabilă
» Capital uman şi dezvoltare teritorială
» Sisteme şi modele europene de planificare spaţială
» Aplicaţii GIS în dezvoltarea teritorială inteligentă
» Interfaţa urban-rural - structură şi dinamică
» Organizarea si dinamica sistemelor de transport
» Evaluarea capitalului natural
» Metode şi instrumente inovative de proiectare şi
planificare urbană
Programul răspunde cerinţelor de pe piaţa muncii,
numeroase instituţii publice sau private având
nevoie, în elaborarea politicilor şi strategiilor de
dezvoltare locală sau regională, în planificarea
teritorială sau a resurselor economice, de specialişti
care să înţeleagă, să analizeze sau să evalueze
corect rolul componentelor teritoriale atât din
perspectivă geografică cât şi economică sau
urbanistică.
http://www.geo.unibuc.ro/master.html

CURSURI
» Schimbări climatice globale
» Hidrologie frecvenţială
» SIG în meteorologie, climatologie şi hidrologie
» Climatologie regională
» Meteorologie radar şi satelitară
» Meteorologie aeronautică
» Managementul integrat al resurselor de apă
» Monitorizare şi predicţie meteorologică şi climatologică
» Modelare în hidrologie
» Climatologie şi hidrologie aplicată
Programul răspunde unor cerinţe reale ale pieţei
forţei de muncă pentru că atmosfera şi hidrosfera,
în calitatea lor de componente vitale ale mediului,
înregistrează în prezent schimbări îngrijorătoare
(la scară regională şi globală) a căror cunoaştere
ştiinţifică este imperios necesară.
http://geo.unibuc.ro/dm/index.html

GEOMORFOLOGIE ŞI
CARTOGRAFIE CU
ELEMENTE DE CADASTRU
Principalul nostru deziderat este de a forma
abosolvenţi care să se integreze facil pe piaţa
muncii în domeniile geomorfologiei,cartografiei şi
cadastrului.
În perioada actuală când impactul omului asupra
reliefului este foarte puternic, când susceptibilitatea
la procesele geomorfologice şi posibilele pierderi se
traduc prin valori însemnate ale riscului, se impune
spaţializarea acestora şi propunerea unor măsuri
practic-aplicative.

SISTEME
INFORMAŢIONALE
GEORAFICE
În condiţiile măririi volumului de date geospaţiale
digitale, a diversificării acestora şi a utilizării lor în
procesele de analiză şi luare a deciziilor în domenii
din ce în ce mai diverse, se impune pregătirea unor
specialişti cu abilităţi în dezvoltarea capacităţilor
de analiză, interogare şi afişare a site-urilor de
date spaţiale complexe.

CURSURI
CURSURI
» Dinamica versanţilor / Dinamica albiilor de râu
» Modelarea numerică a reliefului şi analize de
susceptibilitate
» Măsuri de prevenire şi combatere a degradării
terenurilor
» SIG în cartografie şi cadastru
» Metodologia analizelor de risc
» Geomorfologie environmentală
» Sistemul cadastral în administraţia locală
» Fotogrammetrie în cartografie şi cadastru
» Schimbări morfoclimatice globale
Programul oferă abilităţile necesare utilizării datelor
geospaţiale şi formarea deprinderilor de clasificare şi
standardizare a datelor de poziţie şi a celor tematice în vederea
identificării elementelor de favorabilitate şi restrictivitate.
http://www.geo.unibuc.ro/master.html

» Limbaje de programare în SIG
» Teledetecţie aplicată în SIG
» Proiectarea Sistemelor Informaţionale Geografice
» Vizualizarea 3D a realităţii geografice
» Aplicaţii SIG în cartografie istorică
» Geomorfometrie
» Standardizarea datelor geospaţiale
» Tehnici grafice în SIG
» Servicii cartografice WEB
» Servicii bazate pe locaţie
» Surse de date geospaţiale
Programul oferă competenţele necesare aprofundării
în tehnologia informaţiei, în utilizarea metodelor
statisticii în diverse aplicaţii ale ştiinţei computaţionale,
în înţelegerea modalităţilor de proiectare, implementare
şi de folosire a Sistemelor Informaţionale Geografice,
în analiza problemelor specifice ale sistemelor de
prelucrare şi de analiză a imaginilor.
http://www.geo.unibuc.ro/master.html

GEOGRAFIE APLICATĂ ŞI
DEZVOLTARE REGIONALĂ

MANAGEMENTUL
DEZASTRELOR

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 omul 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.

Numărul dezastrelor şi al celor afectaţi este în
creştere. Schimbările climatice accelerează acest
trend.
Devine din ce în ce mai important să generăm
rezilienţă şi capacităţi de răspuns în faţa
evenimentelor dezastruoase, ca parte a reducerii
riscului într-un context mai larg al dezvoltării durabile.
Programul ţinteşte să ofere studenţilor abilităţi de
cercetare, cunoştinţe şi expertiza de management,
necesare lucrului cu viitoare crize, urgenţe şi
dezastre, atât în lumea dezvoltată cât şi în cea în curs
de dezvoltare.

CURSURI
» Gestiunea durabilă a peisajelor
» Modificări globale ale mediului
» Gestiunea resurselor de apă
» Dezvoltarea integrată durabilă a aşezărilor
» Politici demografice şi sociale
» Integrare europeană şi dezvoltare regională
» GIS aplicat în management teritorial
» Evaluarea integrată sol-teren
» Dezvoltare regională şi protecţia mediului

Programul oferă o pregătire de înalt nivel în privinţa
teoriilor fundamentale, conceptele şi metodele
cantitative şi calitative de cercetare ştiinţifică.
Promovează înţelegerea modalităţilor locale şi globale
de interacţiune dintre societate şi fenomenele cu
distribuţie spaţială, precum şi a modului în care
resursele pot fi gestionate sustenabil.
http://www.geo.unibuc.ro/master.html

CURSURI
» Managementul dezastrelor naturale şi de mediu
» Planificarea în situaţii de urgenţă
» Dezastrele şi intervenţia umanitară
» Strategii de comunicare şi avertizare în situaţiile de criză
» Legislaţia situaţiilor de criză
» Implicarea comunităţii şi rezilienţa
» Ciclul unui dezastru şi reducerea riscului
Programul oferă abilităţi necesare pentru a evalua
critic şi a aplica elemente cheie în reducerea riscului,
pregătirea, răspunsul şi refacerea implicate într-un
dezastru. Includem aici abilitatea de a evalua hazarduri,
riscuri, vulnerabilitate şi capacităţi. Oferă cunoştinţe
privind abordările ce pot fi folosite internaţional pentru
a reduce şi manageria riscul.
http://geo.unibuc.ro/dm/index.html

EVALUAREA INTEGRATĂ
A STĂRII MEDIULUI
Ţinta noastră este ca absolvenţii masterului EISM
să lucreze în domeniul protecţiei şi conservării
mediului. Din acest motiv, activităţile didactice
promovate prin planul de învăţământ, dar şi
activităţile extracurriculare stimulează implicarea
directă a masteranzilor în activităţi relaţionate cu
piata forţei de muncă.

POLITICI DE MEDIU PENTRU
DEZVOLTARE DURABILĂ
Programul îşi propune ca obiectiv fundamental
pregătirea de specialişti în elaborarea, adaptarea,
implementarea, monitorizarea şi evaluarea
politicilor de mediu, capabili să asigure
operaţionalizarea conceptului de dezvoltare
durabilă la scară naţională, regională şi locală.
În ţara noastră nu există o astfel de specializare,
deşi România are întârzieri serioase în
implementarea ţintelor de mediu stabilite prin
diferite strategii şi politici de mediu comunitare
şi un nivel încă redus de profesionalizare a
personalului din instituţiile publice de mediu.

CURSURI
» Analiza pluridisciplinară a antropizării mediilor naturale
» Evaluarea multicriterială a mediului
» Utilizarea metodelor de analiză GIS în evaluarea integrată
a stării mediului
» Mecanisme instituţionale de mediu cu elemente de
legislaţie
» Strategii de reabilitare a mediilor degradate
» Managementul integrat al mediului. Audit de mediu
» Geostatistică aplicată
» Tehnici şi infrastructuri verzi
» Strategii europene de dezvoltare durabilă
» Managementul ariilor protejate de interes comunitar
» Aplicarea metricilor peisagistici în studiile de mediu

Principala misiune a masterului EISM este de a
pregăti specialişti în evaluarea integrată a mediului,
orientaţi în direcţia asigurării protecţiei şi conservării
componentelor abiotice şi biotice, prin acţiuni de
identificare, caracterizare şi management a acestor
componente.
http://eism.weebly.com/

CURSURI
» Analize spaţiale pentru planificarea mediului
» GIS participativ
» Legislaţie în administraţia publică
» Tehnici de elaborare a documentelor ştiinţifice
» Evaluarea multicriterială pentru monitorizarea
politicilor de mediu
» Sisteme de finanţare a proiectelor de mediu
Programul are un caracter orientat cu precădere
către domeniul politicilor şi strategiilor de mediu,
urmărind o problematică ce îmbină aspectele
teoretice cu cele predominant practice, completând
bagajul de cunoştinţe acumulate la nivel licenţă şi
adăugând, pe segmentul propus, componentele
absolut necesare calificării.
http://www.geo.unibuc.ro/master.html
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