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I. Introducere
I.1.

Echipa şi responsabilităţile membrilor săi

În Facultatea de Geografie componenţa comisiei de asigurare a calităţii este
formată din:
- Decan - Laura Comănescu, prof. dr. Departamentul de GeomorfologiePedologie-Geomatică, auditor intern al calităţii UB; Prodecan – Georgeta Bandoc,
prof. dr. Departamentul de Meteorologie şi Hidrologie, prodecan cu Dezvoltarea
instituţională, Cercetarea stiinţifică şi Managementul calităţii;
- Directori de departament: Alexandru Nedelea, prof. dr. Departamentul de
Geomorfologie – Pedologie - Geomatică, absolvent cursuri Managementul calităţii,
Facultatea de Psihopedagogie; Adrian Tişcovschi, conf. dr. Departamentul de
Meteorologie şi Hidrologie, auditor intern al calităţii UB; Liliana Dumitrache, prof.
dr. Departamentul de Geografie Umană şi Economică; Cristian Iojă, prof. dr.
Departamentul de Geografie Regională şi Mediu;
- Cadre didactice din cadrul departamentelor: Liliana Zaharia, prof. dr.
Departamentul de Meteorologie şi Hidrologie; Daniela Dumbrăveanu, conf. dr.
Departamentul de Geografie Umană şi Economică, Mihai Niţă, conf dr.
Departamentul de Geografie Regională şi Mediu; Marian Ene, conf. dr.
Departamentul de Geomorfologie-Pedologie-Geomatică.
- Student Mănăilă Alexandru, licenţă anul II, Geografia Turismului
La nivel de departament există Consiliul departamentului care constituie
echipa de evaluare a calităţii şi are responsabilităţi clar exprimate. Această comisia
verifică, analizează şi discută modul în care au fost întocmite fişele de autoevaluare,
punctajul obţinut de fiecare cadru didactic precum şi calificativul obţinut de acesta în
urma activităţii sale (cf. fişei de autoevaluare).

I.2.

Prezentarea facultăţii
În anul 1900 ia fiinţă în România prima catedră universitară de geografie în

cadrul Facultăţii de Litere şi Filozofie la Universitatea din Bucureşti. Departamentul
de Geografie va funcţiona în cadrul acestei facultăţi până în anul 1948 cu două catedre
începând din anul 1929. În intervalul 1948 - 1989 în cadul Universităţii din Bucureşti,
a funcţionat mai întâi Facultatea de Geologie şi Geografie (până în 1986) şi Biologie –
Geografie - Geologie (1986-1989), în cadrul cărora a existat secţia de Geografie.
Facultatea de Geografie s-a organizat în anul 1990, pentru început cu două specializări

(Geografie şi Ştiinţa mediului), la care din anul 1993 s-a adăugat, Colegiul de
Cartografie şi Cadastru (cu trei ani de studii); din 1997 se adaugă Geografia
turismului, Geografie – o limbă străină, Colegiul de Hidrologie – Meteorologie şi
Supravegherea Calităţii Mediului. Începând cu anul 1998 se adaugă Colegiul de
Geografia Activităţilor Turistice de la Călimăneşti, iar din anul 1999 Învăţământul
Deschis la Distanţă (profil Geografie şi Geografia Turismului). Ulterior s-au
diversificat specializările, atât de licenţă cât şi de master, adăugându-se şi extensiile de
la Drobeta Turnu Severin, Măcin şi Sighişoara. În anul universitar 2016 - 2017 au
funcţionat doar filialele de la Drobeta Turnu Severin (1 specializare) şi Călimăneşti.
Odată cu adoptarea sistemului Bologna, în anul 2005 învăţământul de profil din
Facultatea de Geografie a fost restructurat în studii de licenţă (cilul I) cu durata de 3
ani şi studii de masterat (ciclul II) cu durata de 2 ani.
Ciclul I de studii universitare are două domenii licenţă: Geografie şi Ştiinţa
Mediului.
Nr.
Crt.

Domeniul fundamental

Domeniul de
licenţă

1.

Științe ale naturii

Geografie

Geografie – București (IF)

2.

Științe ale naturii

Geografie

3.

Științe ale naturii

Geografie

4.

Științe ale naturii

Geografie

5.
6.

Științe ale naturii
Științe ale naturii

Geografie
Geografie

7.

Științe ale naturii

Geografie

8.

Științe ale naturii

Geografie

9.
10.

Științe ale naturii
Științe ale naturii

Geografie
Geografie

11.

Științe ale naturii

Ştiinţa
mediului

Geografia turismului
București (IF)
Planificare teritorială –
București (IF)
Hidrologie și meteorologieBucurești(IF)
Cartografie- București (IF)
Geografia turismului –
Drobeta Turnu Severin (IF)
Geografia turismului –
Călimănești (IF)
Planificare teritorială –
Drobeta Turnu Severin (IF)
Geografie – Bucureşti (ID)
Geografia turismului
Bucureşti (ID)
Geografia mediului –
Bucureşti (IF)

Programul de studii

Anul
acreditării
Iniţiale/
autorizării
provizorii

Anul
ultimei
reacreditări

1900/
1990
1997

2015

2003

2015

2005

2015

2005
2005

2015
2015

2005

2017

2005

2015

1998
1998

2016
2016

1991

2015

2015

La Ciclul II de studii universitare de masterat, Facultatea de Geografie
organizează studii în următoarele direcţii de specializare: Domeniul Geografie cu 10
programe de studii şi Domeniul Ştiinţa Mediului cu 2 programe de studii: Evaluarea
integrată a stării mediului şi Air - Environment Risks and Health Response (cu
predare în limba engleză, care nu a funcţionat în anul universitar de referinţă).
În anul 2013, cu ocazia procesului de evaluare periodică, programul de
masterat Studii avansate în geografie se transformă în Geografia aplicată şi dezvoltare

regională iar masterul de Climatologie şi hidrologie se transformă în Climatologie şi
resurse de apă. În anul 2010, la acestea s-au adăugat programele de studii universitare
de masterat profesional Gestiunea spaţiului turistic şi cel inter-domenii Air
Environment Risks and Health Response, cărora, în 2011, la care se adaugă şi
programul de Sisteme informaţionale geografice.

Nr.
Crt

Domeniul
fundamental

Denumirea programelor de studii

1.
2.
3.

Geografie
Geografie
Geografie

4.

Geografie

5.
6.
7.
8.

Geografie
Geografie
Geografie
Ştiinţa mediului

Managementul resurselor şi activităţilor turistice (MRAT)
Climatologie şi resurse de apă (CRA)
Planificare teritorială şi managementul localităţilor urbane şi
rurale (PTMLUR)
Geomorfologie şi cartografie cu elemente de cadastru
(GCEC)
Geografie aplicată şi dezvoltare regională (GADR)
Gestiunea spaţiului turistic şi servicii de ospitalitate (GSTSO)
Sisteme informaţionale geografice (SIG)
Evaluarea integrată a stării mediului (EISM)

9.
10.
11.
12.
13.

Ştiinţa mediului
Geografie
Geografie
Geografie
Ştiinţa mediului

Air-Environment Risks and Health Response (AERHR)
Geodemografie şi vulnerabilităţi socioteritoriale (GVS)
Dezvoltare teritorială inteligentă (DTI)
Managementul dezastrelor (MD)
Politici de mediu pentru dezvoltare durabilă (PMDD)

Anul
acreditării
iniţiale/
autorizării

Anul
ultimei
reacreditări

2008
2008
2008

2014
2014
2014

2008

2014

2014
2010
2011
2008

2014
2010
2011
2014

2010
2016
2016
2016
2017

2010
2016
2016
2016
2017

În anul universitar 2015 - 2016 au fost încadrate în cadrul domeniului
Geografie (documentaţie realizată şi aprobată ARACIS), noi programe de studiu:
Managementul dezastrelor, Dezvoltare teritorială inteligentă şi Geodemografie şi
vulnerabilităţi socio-teritoriale. De asemenea, s-a realizat documentaţia si obţinută
aprobarea ARACIS pentru anul 2017-2018 pentru un nou program de master Politici
de mediu pentru dezvoltare durabilă în domeniul Ştiinţa Mediului.
Ciclul III – Studiile universitare de Doctorat, cu durata de 3 ani, Facultatea de
Geografie organizează studii doctorale în domeniul Ştiinţele naturii, specializarea
Geografie în cadrul Şcolii Doctorale Simion Mehedinţi – Mediu şi dezvoltare durabilă.
Facultatea dispune de două staţiuni de cercetare: Staţiunea Geografică Orşova
(înfiinţată în anul 1964) şi Staţiunea de Cercetări Marine şi Fluviale Sfântu Gheorghe
Delta Dunării (înfiinţată în data de 01.11.2002). Cele două staţiuni au un rol important
în sistemul de pregătire a studenţilor dar şi în activitatea de cercetare.

I.3. Perspective profesionale
Adaptarea permanentă la solicitarea socială, prin crearea de noi specializări,
programe masterale, prin adaptarea curriculei la nevoile angajatorilor Facultatea de
Geografie răspunde în linii mari cererii pieţii. Mulţi din absolvenţii facultăţii lucrează

în domeniile: învăţământ, reţeaua naţională de meteorologie, de hidrologie,
supravegherea calităţii mediului, firme şi agenţii de turism, firme de cadastru, de
cartografie, analişti teritoriali, instituţii administrativ centrale. Acest lucru arată o
relaţie pozitivă, cu piaţa muncii.
Printre acţiunile întreprinse pentru stabilirea unei relaţii constructive şi
favorabile cu piaţa muncii putem menţiona: stagiile de practică efectuate de studenţi în
agenţii de turism, laboratoare şi unităţi ale autorităţile competente pentru protecţia
mediului, gospodărirea apelor, firme de GIS şi cadastru soldate deja cu numeroase
angajări (vezi anexa). Pentru îmbunătăţirea perspectivelor profesionale Facultatea de
Geografie a urmărit în perioada 2016 - 2017 următoarele aspecte principale:
 dezvoltarea competenţelor practic - aplicative ale studenţilor;
 compatibilizarea programelor de studii cu tendinţele europene la nivelul
conţinuturilor ştiinţifice, a abilitaţilor vocaţionale şi a formării culturale în primul rând
pentru programele masterale care au fost supuse evaluării periodice;
 dezvoltarea ofertei de cursuri de formare continuă – conversie profesională;
 formarea unor competenţe transversale ale studenţilor în vederea facilitării
mobilităţii pe piaţa europeana a muncii;

II. Capacitate instituţională
II.1. Educație
Pentru anul universitar 2016 – 2017 în Facultatea de Geografie numărul de
programe funcţionale (active) sunt de 10 pentru licenţă, 11 pentru master şi 1 pentru
doctorat. Toate aceste programe de studii ale facultăţii sunt acreditate.
Strategia Facultăţii de Geografie legată de organizarea procesului educaţional
se înscrie în strategia generală a Universităţii cu unele particularităţi în funcţie de
specificul domeniului. De asemenea, strategia legată de procesul educaţional se
regăseşte şi în planul strategic şi în planul operaţional al facultăţii. Comisia de calitate
a facultăţii a constat următoarele:
 existenţa în planul de învăţământ a unor pachete de cursuri opţionale sau facultative
pe lângă cele obligatorii. Situaţia se prezintă în felul următor: 101 discipline opţionale
la programul 1 si 26 pentru programul 2 la licenţă şi 77 discipline opţionale la
programul 1 şi 60 la programul 2 pentru master.

 ponderea programelor de studii care sunt evaluate de comisiile de calitate din
facultate sunt compatibile cu RNCIS şi cu cele similare din principalele universităţi
din lume este de aproximativ 85 % (pondere mai ridicată la programele de master);

II.2. Cercetare ştiinţifică
Misiunea Facultăţii de Geografie este de educaţie şi de cercetare (fundamentală
şi aplicată). Strategia de cercetare a Facultăţii de Geografie se înscrie în strategia
generală a Universităţii din Bucureşti, cu particularităţile date de specificul
domeniului. Tematica cercetării este corelată cu problemele geografice actuale cu care
se confruntă societatea. Pe termen mediu şi lung strategia de cercetare a facultăţii
vizează:
 toate centrele de cercetare din facultate să participe la depunerea de proiecte la toate
competiţiile naţionale şi internaţionale;
 diseminarea rezultatelor obţinute din cercetare prin publicarea de articole cotate ISI
în banda roşie şi galbenă, publicarea de cărţi/capitole de cărţi la edituri de prestigiu din
străinătate şi din ţară, articole cotate ISI sau indexate în baze de date recunoscute în
domeniul Ştiinţele Pământului.
 diseminarea rezultatelor obţinute din activitatea de cercetare prin participarea la
manifestări ştiinţifice naţionale şi internaţionale;
 actualizarea site web-ului pentru centrele de cercetare unde este prezentată
activitatea curentă desfăşurată în centru pentru a creşte vizibilitatea şi pentru stabilirea
de parteneriate cu alte unităţi de cercetare;
 crearea unui cadru pentru facilitarea cercetărilor interdisciplinare;
 încurajarea şi implicarea activă a tinerilor cercetători doctoranzi şi masteranzi în
proiectele de cercetare derulate în cadrul centrelor de cercetare;
 atragerea şi diversificarea finanţării cercetării cu orientarea spre fondurile private şi
internaţionale;
În Facultatea de Geografie funcţionează 11 centre de cercetare, subordonate
departamentelor facultăţii şi înfiinţate prin hotărâri ale Senatului Universităţii din
Bucureşti (vezi anexa). În cadrul acestor centre se realizează în fiecare an un număr
important de contracte de cercetare ştiinţifică, în colaborare cu diferite institute de
cercetare din ţară şi străinătate şi o serie de articole ISI în reviste cu factor de impact
(vezi indicatorii).

Tinerii cercetători, masteranzi si doctoranzi au participat la sesiuni ştiinţifice
dedicate tinerilor geografi organizate fie în cadrul facultăţii, fie la Institutul de
Geografie al Academiei Române, fie de alte instituţii din ţară şi străinătate (vezi
indicatorii). Aceştia sunt autori principali la articole în reviste cotate ISI cu factor de
influenţă (conform site-ului UEFISCDI).

II.3. Management şi administraţie
Structura de conducere a facultăţii este formată din decan şi din 4 prodecani
care au diferite responsabilităţi : 1- resurse umane, comunicare instituţională şi
gestiunea patrimoniului; 2 - cercetare ştiinţifică, managementul calităţii, dezvoltare
instituţională; 3 - programe de studii, relaţia cu angajatorii, staţiuni de cercetare şi
activitatea filialelor; 4 - probleme studenţeşti, relaţii internaţionale.
Din Consiliul facultăţii studenţii sunt aleşi prin vot direct şi universal al
colegilor. Aceştia participă la toate întrunirile, implicându-se în mod activ la
elaborarea planului strategic al Facultăţii de Geografie şi în realizarea altor activităţi
educative, de cercetare şi extracurriculare.
Personalul Facultăţii de Geografie (vezi tabelul de mai jos cu posturile
didactice din Facultatea de Geografie) este constituit din:
 cadre didactice (Bucureşti şi filiale): - 83 membri;
 personal Secretariat şi didactic auxiliar (Bucureşti) – 17 membri;
 personal cercetare şi administrativ Staţiunea geografică Orşova - 8 membri;
 personal cercetare şi administrativ Staţiunea de cercetări fluvio - marine Sfântu
Gheorghe (jud. Tulcea) -3 membri;
 personal administrativ Filiala Drobeta Turnu Severin - 2 membri;
 personal administrativ Filiala Călimăneşti - 1 membru.

În cadrul facultăţii erau la 1.01.2017 - 83 de posturi ocupate pe durată
determinată şi nedeterminată. Numărul de posturi total este de 188, ceea ce înseamnă o
pondere a posturilor ocupate de 44,14 %. Gradul de ocupare a posturilor este aparent
redus, dar majoritatea posturilor vacante sunt acoperite în regim plata cu ora de cadrele
didactice titulare, aceasta fiind o formă de motivare a personalului didactic, iar cealaltă
parte este suplinită de cercetători sau specialişti de la alte instituţii. De asemenea circa
1/3 din posturile vacante sunt la filiale şi teoretic au o viabilitate redusă. Trebuie
remarcată piramida echilibrată de la fiecare departament în parte şi în ansamblul
facultăţii, ponderea cadrelor didactice care au depăşit 60 de ani este sub 10 %, iar
celelalte segmente sunt distribuite pe toate categoriile de vârstă, fără a exista rupturi
generatoare de disfuncţionalităţi.
Resursele financiare existe la nivel de facultate se prezintă în felul următor
(estimare pe raportul venit – cost în luna noiembrie 2016 după estimări proprii):
- total venituri – 8501717, 00 RON din care venituri proprii – 1659473 RON şi
alocaţie bugetară – 7075546 RON;
- total cheltuieli – 7734056 RON (din care salarii 75 %, practici şi aplicaţii, 10 %, alte
cheltuieli – 15%) din venituri proprii 1410003 RON;
Baza materială a facultăţii este formată din sediul central (Bd. Nicolae
Bălcescu, nr.1) şi din sediile de filiale (aparţin facultăţii pe un număr de ani bine
precizat prin contracte încheiate cu diferiţi parteneri) de la Călimăneşti şi Drobeta
Turnu Severin. Baza de cercetare a facultăţii este reprezentată de staţiunile de la
Orşova şi Sfântu Gheorghe Deltă. Dotarea realizată cu tehnică de calcul, mobilier,
materiale documentare, aparate şi instrumente specifice a fost achiziţionată din bugetul
facultăţii, din fonduri de la rectorat sau din contracte de cercetare.
Facultate,
Departament
didactic

Nr. posturi profesor

Nr. posturi
conferentiar

Nr. posturi lector/sef
lucrari

Nr. posturi asistent

Total posturi

Total posturi
finantare
buget

Total posturi
finantare
venituri proprii

Ocupate

Vacante

Ocupate

Vacante

Ocupate

Vacante

Ocupate

Vacante

Ocupate

Vacante

Departamentul de
GeomorfologiePedologieGeomatică
Departamentul de
Geografie Umană
şi Economică
Departamentul de
Geografie
Regională
şi
Mediu
Departamentul de
MeteorologieHidrologie
Scoala Doctorala
de Geografie

4

0

7

2

8

27

6

7

25

36

61

0

4

1

9

0

7

29

6

3

26

33

59

0

3

0

3

2

9

10

2

1

17

13

30

0

3

1

4

1

7

13

1

3

15

18

33

0

0

4

0

0

0

1

0

0

0

5

5

0

Departament ID
Conversie

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

9
4

0
0

0
0

0
0

9
4

0
0

9
4

Total Facultate

14

6

23

5

31

93

15

14

83

118

188

13

Este cunoscută la nivelul Universităţii problema lipsei de spaţiu cu care se
confruntă Facultatea de Geografie (atât pentru procesul de învăţământ cât şi pentru
activităţi de cercetare). Dorim să consemnăm colaborarea benefică în acest sens cu
facultăţile de Geologie, Chimie, Administraţie şi Afaceri, Litere, Ştiinţe Politice şi
Matematică.
Din punct de vedere a resursei informaţionale în cadrul facultăţii, fie în cadrul
laboratoarelor de informatică, fie în centrele de cercetare sau în cabinete există un
număr de 407 calculatoare şi 30 videoproiectoare. De asemenea, există softuri
specifice achiziţionate care sunt utilizate atât în procesul de învăţământ cât şi în
activităţile de cercetare (SURFER, IDRISI, COREL, ARC MAP, ARC GIS, ENVI,
ARC GIS PRO).
Pe site-ul facultăţii (www.geo.unibuc.ro) sunt afişate şi actualizate toate
informaţiile legate de şcolaritate, evenimente extracurriculare etc.
Biblioteca facultăţii dispune de un mare număr de titluri, dispunând de lucrări
recente româneşti şi străine, procurate printr-un considerabil efort financiar propriu (20
abonamente/ anual). Biblioteca din facultate oferă accesul la baze internaţionale de
date, iar fondul de reviste de specialitate din ţară şi din străinătate este, de asemenea,
bine reprezentat.
Acordarea burselor s-a realizat în conformitate cu „Regulamentul privind
acordarea burselor pentru studenţi – ciclurile de studii de licenţă şi masterat”
elaborat de UB şi prin procedurile proprii ale Facultăţii de Geografie. În anul
universitar 2016 – 2017 Facultatea de Geografie a primit drept alocaţie bugetară suma
de 142 592 RON pentru acordarea burselor de performanţă (945 RON/student/lună),
de merit (840 RON/student/lună), de studiu (735 RON/student/lună), sociale (630
RON/student/lună) şi de 12 luni (630 RON/student/lună). Din suma alocată, Comisia
de Acordare a Burselor din facultate a hotărât alocarea acordarea de 4 burse de
performanţă, 37 burse de merit, 460 burse de studiu, 58 burse sociale şi 13 burse de 12
luni. Situaţia cu acordarea burselor a fost prezentată şi aprobată în Consiliul Facultăţii.

II.4. Interacţiunea cu societatea
Un obiectiv permanent al Facultăţii de Geografie a fost și este creşterea
vizibilităţii facultăţii prin editarea şi difuzarea de materiale de prezentare (buletine
lunare, broşuri, pliante); modernizarea şi actualizarea permanentă a site-ului facultăţii;
sporirea gradului de informare a publicului privind oferta de studii oferite de facultate

şi organizarea Săptămânii Facultăţii de Geografie. În anul universitar 2016 - 2017 FG
în colaborare cu ASG, Universitur etc. a organizat în total 45 de evenimente
extracurriculare de diferite tipuri.
În concordanţă cu obiectivele stabilite de UB şi Facultatea de Geografie îşi
propune o serie de ţinte legate de interacţiunea cu societatea printre care: creşterea
vizibilităţii publice pozitive în mass-media; dezvoltarea unei baze de date privind
absolvenţii facultăţii noastre, o creştere a numărului de parteneriate/convenţii,
creşterea cu 20 % a numărului de programe sau acţiuni de responsabilitate socială.

III. Eficacitate educaţională
III.1. Educaţie
Admiterea s-a desfăşurat, pe baza unei metodologii aprobată de consiliul
facultăţii pentru toate specializările de licenţă în sesiunea iulie/septembrie 2017.
Admiterea şi ierarhizarea candidaţilor s-a realizat conform rezultatului obţinut la
evaluarea scrisorii de motivaţie (admis/respins) şi media la examenul de bacalaureat,
în funcţie de opţiunile exprimate în fişa de înscriere la examenul de admitere.
Scrisoarea de motivaţie reprezintă probă eliminatorie la examenul de admitere.
Aceasta se completează conform modelului – TIP afişat pe site-ul facultăţii şi se
depune la dosar în momentul înscrierii http://geo.unibuc.ro/admitere_licenta.html.
Pentru candidaţii care au optat la programe de studii pentru forma de
învăţământ cu frecvenţă (zi), admiterea se face întâi pe locurile finanţate prin granturi
de studii (buget). În situaţia în care media de admitere nu le permite ocuparea unui loc
finanţat prin granturi de studii (buget) candidaţii vor fi admişi pe locurile cu taxă în
funcţie de aceeaşi ordine a opţiunilor exprimate în fişa de înscriere. Rezultatele finale
ale concursului de admitere sunt afişate pe liste separate pentru fiecare program de
studii universitare de licenţă, formă de învăţământ şi formă de finanţare, în ordinea
descrescătoare a mediilor de admitere. Candidaţii, absolvenţi de liceu cu diplomă de
bacalaureat, care au obţinut performanţe la olimpiadele naţionale şi internaţionale de
Geografie şi Ştiinţele Pământului (premiile I, II, III şi menţiuni) şi premiul I la
olimpiadele pe judeţ/municipiu de Geografie şi Ştiinţele Pământului (în cei patru ani
de studii liceale), pot fi înmatriculaţi fără admitere, pe locuri finanţate prin granturi de
studii (buget) în cadrul capacităţii de şcolarizare.
Criteriile de admitere şi a rezultatele au fost transparente ele fiind afişate la
avizierul facultăţii şi pe site-ul facultăţii.

Admiterea a vizat două componente:
 scrisoarea de motivaţie reprezintă probă eliminatorie la examenul de admitere;
 media obţinută la examenul de bacalaureat care a oferit o informaţie generală
privind capacitatea intelectuală a candidatului şi cunoştinţele dobândite în liceu.
Provenienţa candidaţilor înscrişi la admitere este una diversă aşa cum se
observă şi din harta realizată (vezi harta de mai jos). În privinţa municipiul Bucureşti
sectoarele 1, 2 şi 6 au dat cei mai mulţi candidaţi. Se constată că pentru admiterea
2017 există o provenienţă mică sau deloc a candidaţilor din partea de nord, nord - vest,
vest şi centru, precum şi ponderea ridicată a candidaţilor din sud şi sud - est (bazinul
tradiţional al facultăţii). Această situaţie s-a înregistrat şi la admiterea din anul 2016.

În pregătirea admiterii una din direcţiile pe care le-am vizat a fost realizarea
unui marketing universitar adecvat prin publicarea pe site-ul facultăţii a tuturor
informaţiilor necesare (condiţiile de admitere, conţinutul dosarului, calendarul
concursului). Facultatea a diseminat informaţia în teritoriu prin campanii realizate în
licee, prin intermediul inspectorilor de specialitate sau prin profesori care păstrează
legături strânse cu facultatea pe care au absolvit-o. De asemenea, s-au realizat în cadrul
săptămânii Şcoala altfel, acţiuni de popularizare a facultăţii prin prezentări ale ofertei
educaţionale în licee. Facultatea a participat, de asemenea, la numeroase târguri de

profil din ţară. Putem considera că această activitate s-a desfăşurat cu bune rezultate,
dovadă fiind numărul mare de candidaţi la admitere înscrişi, valoarea medie depăşind
4 candidaţi/ loc la toate programele de studii.
Admiterea la masterat s-a realizat printr-un examen format dintr-o probă
scrisă. Subiectele date sunt alese dintr-o tematică adecvată fiecărei specialităţi şi
publicată cu 6 luni înainte, împreună cu bibliografia. La ciclul de studii Master s-a
organizat admitere pentru 11 programe de studii pentru domeniul Geografie
(Managementul resurselor şi activităţilor turistice (MRAT), Climatologie şi resurse de
apă (CRA), Planificare teritorială şi managementul localităţilor urbane şi
rurale(PTMLUR), Geomorfologie şi cartografie cu elemente de cadastru (GCEC),
Geografie aplicată şi dezvoltare regională (GADR), Gestiunea spaţiului turistic şi
servicii de ospitalitate (GSTSO), Sisteme informaţionale geografice(SIG) Dezvoltare
teritorială inteligentă (DTI), Managementul dezastrelor (MD), Geodemografie şi
vulnerabilităţi socio-teritoriale (GVST), Dezvoltare teritorială inteligentă (DTI) şi 1
pentru domeniul Ştiinţa mediului - Evaluarea integrată a stării mediului (EISM).
Provenienţa candidaţilor la programul de studiu de master este diversă. În
marea majoritate sunt absolvenţi ai facultăţii (vezi figura de jos) unde se află situaţia în
comparaţie cu anul 2016. La masterele care funcţionează în facultate sunt şi absolvenţi
proveniţi din UB, absolvenţi de la alte universităţi din Bucureşti dar şi absolvenţi de la
alte universităţi din ţară (vezi figurile de mai jos).
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Provenienţa înscrişilor la masterele din facultate în funcţie de specializările
absolvite în anul 2017 comparativ cu anul 2016 sunt prezentate în figurile de mai jos.

Pentru anul universitar 2016-2017 se constată o scădere a numărului de înscrişi
la programele de master care funcţionează în facultate comparativ cu anul universitar
2015-2016 (vezi figura). Explicaţia se află în primul rând din numărul mai redus de
absolvenţi. Locurile sunt ocupate (aşa cum rezultă din graficele prezentate mai sus) din
candidaţi proveniţi de la alte facultăţi din Bucureşti şi ţară.
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Admiterea doctoranzilor se realizează printr-un colocviu programat în luna
septembrie. Comisiile care selectează candidaţii la doctorat sunt formate din
conducători de doctorat grupaţi pe criteriul apropierii specializărilor. Astfel, la
admiterea din septembrie 2017 au existat 3 comisii: Geografie fizică, Geografie umană
şi Geografia mediului. În septembrie 2017 comisiile de admitere la doctorat au selectat
un număr de 30 candidaţi. Evaluarea candidaţilor s-a axat pe probleme legate de
propunerea de temă de cercetare pentru teza de doctorat, vizând importanţa,
complexitatea şi originalitatea, pe metodologia cercetării şi pe testarea capacităţii
intelectuale şi abilităţilor de cercetare ale fiecăruia dintre candidaţi.
Planurile de învăţământ pentru toate specializările sunt disponibile public pe
site-ul facultăţii (gradul de afişare a acestora este de circa 95 %) şi prezentate
studenţilor la începutul studiilor universitare, când li se comunică şi cerinţele pentru
fiecare disciplină, specificul, importanţa, bibliografia şi modul de evaluare. Creditele
acordate fiecărei discipline sunt stabilite în conformitate cu importanţa şi volumul
cunoştinţelor, gradul de dificultate, durata timpului necesar pentru lucrul independent.
Facultatea a depus eforturi de adaptare a programelor de studiu, astfel încât studenţii să
beneficieze de o formare cât mai adecvată standardelor angajatorilor, cu diminuarea
ponderii disciplinelor informative în detrimentul celor formative.
S-a discutat cu angajatorii pentru a cunoaşte cerinţele acestora şi competenţele
pe care le cer de la absolvenţii noştri, concluziile desprinse fiind ulterior introduse în
procesul de învăţământ. Pentru eficientizarea activităţii, s-au cooptat specialişti din
unităţile angajatoare, ca predători ai unor discipline de strictă specialitate
(Administraţia Naţională de Meteorologie, Institutul Naţional de Hidrologie şi
Gospodărire a Apelor, Ministerul Mediului, Turismului, firme de GIS şi Teledetecţie,
Institutul de Geografie al Academiei Române, Institutul Naţional de Cercetare –
Dezvoltare pentru Protecţia Mediului).
În legătură cu finalizarea studiilor în sesiunea iunie 2017, examenul de licenţă
a constat într-o probă scrisă cu durata de trei ore (subiectele au fost trase la sorţi de
către studenţi din trei variante realizate în ziua examenului, fiind două din categoria
disciplinelor geografice fundamentale şi unul din disciplinele de specialitate, subiecte
diversificate ca tip de itemi) precum şi o probă orală de susţinere a lucrării de licenţă.
Tematica şi bibliografia pentru fiecare probă a fost adusă la cunoştinţa studenţilor cu
şase luni înainte de susţinerea probelor. S-a încercat realizarea unei evaluări cât mai

obiective, pe baza baremului care a fost afişat în prealabil, astfel încât notele să releve
cunoştinţele însuşite de studenţi pe parcursul facultăţii.
În a doua etapă a examenului de absolvire, susţinerea tezei de licenţă, s-a
desfăşurat după un interval de două zile în care au fost evaluate lucrările scrise, s-au
afişat rezultatele, s-au depus şi s-au rezolvat contestaţiile. Pentru asigurarea
obiectivităţii evaluării la susţinerea tezelor de licenţă, s-a realizat un sistem de
repartizare pe comisii, în funcţie de specializare. Comisiile au fost realizate echilibrat
sub raportul specializării membrilor şi a gradului didactic.
În timpul elaborării lucrărilor de licenţă, cadrele didactice urmăresc ca fiecare
student să-şi aducă un aport important de originalitate. Elaborarea unor astfel de lucrări
este benefică, dar trebuie avută în vedere şi originalitatea lucrărilor de licenţă,
posibilitatea ca respectivii studenţi să realizeze un plan propriu în funcţie de
particularităţile temei şi arealul abordat, dovedind şi formarea metodologică geografică
realizată pe perioada studiilor şi cunoaşterea terenului.
Comisia de calitate a reuşit să soluţioneze unele probleme semnalate în trecut
legate de numărul mare de lucrări de licenţă şi disertaţie raportat la fiecare conducător
ştiinţific.
Privitor la gradul de absolvire pentru ciclul de licenţă se constată un abandon
în rândurile studenţilor (vezi grafic) fie datorită imposibilităţii plăţii taxei de
şcolarizare, fie datorită faptului că tinerii studenţi îşi dau seama încă din anul I că nu
pot face faţă programului din facultate. S-a realizat o comparaţie cu anul 2016 privind
gradul de absolvire (vezi grafic). Din analiză rezultă că pentru anul 2017 numărul de
absolvenţi a fost mai redus pentru toate specializările din facultate.
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Pentru masteranzi absolvirea se face prin susţinerea lucrării de disertaţie (vezi
figura de mai jos). Se urmăreşte calitatea în lucrării şi contribuţia originală, reală în
cazul temei cercetate.
Legat de gradul de absolvire pentru ciclul de master se identifică un abandon în
rândurile masteranzilor într-un procent foarte mic comparativ cu cel de la ciclul de
licenţă (vezi grafic).
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Pentru şcoala doctorală care funcţionează în Facultatea de Geografie în anul
universitar 2016 - 2017 au fost susţinute un număr de 16 teze de doctorat (vezi grafic).
Nici o teză nu a fost respinsă de comisia de specialitate CNATDCU, iar la tezele
verificate la nivel de universitate cu softul antiplagiat nu au fost semnalate probleme.
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Organizarea procesului de predare-învăţare, s-a numărat printre preocupările de
bază ale conducerii facultăţii şi ale întregului corp profesoral. La nivelul conducerii
departamentelor s-au urmărit periodic: realizarea corespunzătoare a fişelor de
disciplină, respectarea planificărilor calendaristice şi racordarea la noutăţile existente
pe plan intern şi internaţional, s-au analizat pe colective conţinutul programelor
analitice pentru a da unitate între diferiţi predători ai aceeaşi discipline, s-a încurajat
dialogului permanent şi constructiv între predătorii de curs şi cei ai lucrările practice şi
seminariilor; adecvarea procesului de predare la posibilităţile de învăţare ale
studenţilor, ştiut fiind că acestea sunt diferite la studenţii din anii mici (I şi II) în
comparaţie cu cele ale studenţilor din anii mari (III).
Facultatea stimulează publicarea de cursuri şi manuale de lucrări practice, atât
pentru studenţii de la cursurile de zi, cât şi într-o formă adecvată pentru cei înscrişi la
Învăţământul la Distanţă (ID). Pentru aceştia din urmă s-au editat materiale şi s-a
implementat platforma e-learning. Recomandarea comisiei se îndreaptă spre folosirea
eficientă a platformei electronice pentru dinamizarea şi eficientizarea procesului
didactic la forma ID.
Un aspect specific pentru Facultatea de Geografie îl constituie practica
pedagogică, de teren şi profesională. În ceea ce priveşte practica pedagogică, studenţii
realizează stagii de asistenţă şi de predare, la şcoli şi licee din Bucureşti, alese in baza
unui parteneriat intre ISMB si UB realizate cu unităţi şcolare indicate de Inspectoratul
şcolar al Municipiului Bucureşti pe baza experienţei şi calităţii profesorilor predători.
În anul universitar 2016 – 2017 un număr de 158 de studenţi au urmat la Modulul
Psiho-pedagogic nivel I disciplina Practica pedagogică în 15 unităţi de învăţământ din
Municipiul Bucureşti.
Practica de teren se organizează fie itinerant în lunile mai/ iulie, fie staţionar,
iar practica profesională la instituţii şi firme cu care facultatea are încheiate protocoale
de colaborare (vezi indicatorii). Practica de teren este absolut necesară studentului
geograf în realizarea şi desăvârşirea sa profesională. Practica înseamnă un consum
mare de energie, timp şi bani şi se realizează tot mai greu în condiţiile creşterii
numărului de studenţi, dar a fost, este şi va fi un element indispensabil al formării unui
geograf. şi reprezintă un element de marketing în atragerea viitorilor absolvenţi.
Pentru eficientizarea activităţi cu studenţii, Consiliul Facultăţii de Geografie a stabilit,
aşa cum face în fiecare an, tutori pentru fiecare specializare şi pentru fiecare an de
studii. Această formă de îndrumare a facilitat comunicarea între studenţi şi cadrele

didactice, permiţând rezolvări rapide, în numeroase probleme legate de procesul de
predare – învăţare dar şi de altă natură. Tutorii reprezintă interfaţa procesului de
comunicare între conducere, serviciul administrativ şi studenţi. Întâlnirile tutoriale au
loc la fiecare început de semestru şi ori de câte ori este necesar pe parcursul unui an
universitar. Planificarea activităţilor tutoriale este mediatizată pe site-ul facultăţii, şi tot
acolo studenţii găsesc şi datele de contact ale tutorilor.
Un rol esenţial pentru orientarea în carieră a studenţilor îl are pregătirea
profesională în instituţii specializate. În acest sens facultatea a încheiat parteneriate
pentru practică profesională cu un număr considerabil de firme private, organizaţii
non-guvernamentale şi guvernamentale, administraţii ale ariilor protejate, instituţii de
profil (vezi anexe). Se constată că la nivel de facultate au fost îmbunătăţite
mecanismele de urmărire a traseului studenţilor şi absolvenţilor (tracking).

III.2. Cercetare ştiinţifică
Direcţiile de cercetare vizează probleme geografice de mare actualitate, dar
ţin cont şi de comanda socială şi sunt în concordanţă cu profilul centrelor de cercetare.
Cercetarea ştiinţifică se desfăşoară în cadrul colectivelor ce funcţionează în cadrul
acestor centre.
Activităţile de cercetare sunt realizate şi susţinute financiar de către
UEFISCDI (prin proiecte câştigate în cadrul competiţiilor naţionale organizate), dar şi
prin finanţarea de către organisme internaţionale sau terţi beneficiari din ţară sau
străinătate. Unele contracte de cercetare au fost câştigate în urma unor licitaţii. De
asemenea, au fost câştigate burse de cercetare pentru realizarea unor proiecte de
cercetare oferite de Universitatea din Bucureşti prin ICUB. Studenţii sunt implicaţi în
activitatea de cercetare prin tematici adecvate pentru lucrările de licenţă şi mai ales
pentru cele de disertaţie şi de doctorat.
Valorificarea cercetării se realizează prin publicarea de lucrări ştiinţifice în
reviste de prestigiu din ţară şi străinătate precum şi prin editarea unor reviste proprii:
Revista de Geomorfologie, Analele Universităţii din Bucureşti, seria Geografie,
Human Geographies, Journal of Urban and Regional Analysis, Journal of
Environment and Tourism Analysis. Pentru valorificarea rezultatelor obţinute de
doctorazi a fost editată, sub egida Facultăţii de Geografie şi a Scolii doctorale “Simion
Mehedinţi” revista Universitas Geographica. De asemenea, valorificarea rezultatelor
cercetării se materializează printr-o serie de articole ştiinţifice publicate în reviste

cotate ISI cu factor de impact aflate pe lista roşie şi/sau galbenă (vezi anexe). Nu în
ultimul rând, rezultatele cercetării ştiinţifice sunt fructificate şi prin publicarea de cărţi,
capitole de cărţi apărute în străinătate şi indexate în diferite baze de date ştiinţifice
(vezi anexe). Valorificarea cercetării ştiinţifice din facultate se înscrie în strategia
generală a Universităţii.
Comisia de calitate a constatat unele probleme legate de declararea
apartenenţei instituţionale a cadrelor didactice. În prezent aceste aspecte au fost
soluţionate parţial. Rămâne în continuare problema legată de îmbunătăţirea producţiei
ştiinţifice a cadrelor didactice care au rezultate sub media pe facultate. Pentru
rezolvarea acestei probleme Comisia de calitate a propus colaborarea mai intensă a
celor cu performanţă cu aceste cadre didactice, implicarea acestora în activităţile de
cercetare desfăşurate în diferitele centre de cercetare în funcţie de domeniul lor de
competenţă.

III.3. Management şi administrație
Finanţarea de bază este repartizată de UB pe baza numărului de studenţi de la
fiecare ciclu de învăţământ şi a alocaţiei acordate de minister. Din aceasta facultăţii îi
revine 70 %. Fondurile extrabugetare provin din taxele de studii şi alte încasări de la
studenţi şi din admitere, din care facultăţii îi revine o cotă de 70%. În cheltuirea
resurselor extrabugetare, facultatea are autonomie cu respectarea cadrului legal
existent şi a procedurilor la nivelul Universităţii. Facultatea dispune de venituri proprii,
dar acestea sunt în mare parte cheltuite cu deplasările la filiale, inspecţii de grad şi
pentru finanţarea practicii studenţilor, astfel încât sumele pentru dotări şi finanţarea
participării la stagii de documentare/ manifestări ştiinţifice devin insuficiente.

III.4. Interacțiunea cu societatea
 Creşterea vizibilităţii facultăţii prin editarea şi difuzarea de materiale de prezentare
(Buletinul informativ lunar al Facultăţii de Geografie), modernizarea şi actualizarea
permanentă a site-ului facultăţii.
 Sporirea gradului de informare a publicului privind oferta de studii oferite de
facultate prin organizarea Săptămâna Facultăţii de Geografie, deplasarea în unităţile
de învăţământ liceal precum şi la alte manifestări de popularizare a facultăţii. La aceste
activităţi Asociaţia Studenţilor Geografi din facultate este implicată activ. Se propune
realizarea unei caravane prin liceele din ţară.

 Îmbunătăţirea imaginii facultăţii prin dezvoltarea activităţilor de mediatizare a
evenimentelor şi susţinerea acţiunilor organizate în acest sens.
 Dezvoltarea şi fructificarea relaţiilor cu absolvenţii facultăţii.
 Crearea şi menţinerea unor legături puternice între facultate şi instituţiile de
învăţământ preuniversitar, în vederea atragerii elevilor de liceu spre domeniul
geografiei (prin promovarea ofertei facultăţii),

IV. Managementul calității
IV.1. Educație
Toate programele de studii ale facultăţii sunt acreditate. Pe viitor prioritar are
să fie activitatea legată de actualizarea planurilor de învăţământ la nivel licenţă şi
corelarea acestora cu competenţele pe care studenţii trebuie să le capete prin RNCIS.
Comisia de calitate pe facultate apreciază în mod pozitiv activitatea programelor
masterale, dar propune o intensificare a activităţii de promovare, având în vedere că a
crescut numărul de programe masterale iar numărul de absolvenţi a scăzut, fiind
necesară atragerea de studenţi din afara facultăţii.
În cursul anului universitar 2016-2017, calitatea pregătirii doctorale a fost
asigurată prin pârghiile eficiente legate de susţinerea examenelor, referatelor şi de
analizarea tezelor de doctorat prezentate.
Evaluarea studenţilor în cursul anului universitar 2016-2017 s-a făcut,
potrivit reglementărilor facultăţii (decurgând din cele ale Universităţii), cu permanentă
grijă pentru asigurarea unui nivel ridicat de obiectivitate. Criteriile de admitere în
examen şi modul de calculare a notei sunt aduse la cunoştinţa studenţilor de la
începutul cursului respectiv și sunt prevăzute în fişa disciplinei. Contestaţiile se
rezolvă prin reverificarea lucrării scrise de un alt cadru didactic de specialitate şi prin
formarea unei comisii, în cazul examenelor orale (întotdeauna la examenul oral în sală
sunt doi examinatori). S-au constatat unele dificultăţi în afişarea rezultatelor la
examene, acestea constând în întârzieri care sunt datorate numărului mare de studenţi
examinaţi într-o perioadă scurtă de timp.
Ponderea în evaluare este dată de: examene (70 %), teste la mijlocul
semestrului, referate la seminarii, note pentru activităţile de laborator şi seminar (30
%). De asemenea, la unele materii s-a realizat evaluarea continuă prin testări în cursul
semestrului. Evaluările au urmărit însuşirea unor cunoştinţe privind cauzalitatea
fenomenelor geografice (înţelegerea mecanismelor proceselor şi fenomenelor şi mai

puţin descrierile şi enumerările memorate), temeinicia însuşirii cunoştinţelor de
specialitate, operarea cu un limbaj geografic adecvat şi însuşirea metodologiei
specifice fiecărei discipline. S-au folosit forme variate de evaluare: la seminar: testări
pe parcursul semestrului, proiecte, referate, lucrări aplicative, participarea la activitatea
de seminar. Pentru evaluarea finală: examen scris, oral, colocviu.
Evaluarea masteranzilor este o una continuă. Aceasta se realizează pe bază de
proiecte şi examen oral. La master evaluarea prin examen scris scade ca frecvenţă.
Evaluarea cadrelor didactice se realizează în mai multe etape cuprinse în
Regulamentul de evaluare a personalului didactic care există în Facultatea de
Geografie. Astfel, Comisia de Evaluare şi Asigurare a Calităţii din cadrul facultăţii
urmăreşte mai multe aspecte legate de:
 evaluarea opiniei studenţilor cu privire la cadrele didactice si la activitatea didactică
a acestora (vezi chestionar anexă);
 autoevaluarea cadrului didactic (vezi fişă autoevaluare anexă);
 evaluarea din partea consiliul departamentului şi al directorului de departament
supervizată de CEAC (punctajul realizat si calificativul obţinut).
Prin aplicarea fişei de evaluare (existentă la nivel de facultate) CEAC consideră
că rezultatele obţinute de cadrele didactice au fost obiective, iar verificarea acestora s-a
putut realiza cu uşurinţă. În ansamblu, calitatea personalului didactic şi de cercetare
este foarte bună (82 de persoane) şi bună (1 persoană). Aceasta se distribuie pe o scară
cu diferenţe notabile de la un grad didactic la altul. Comparativ cu anul universitar
2015 – 2016 se constată o creştere a punctajului minim pentru asistenţi şi profesori şi o
scădere a punctajului maxim pentru gradul didactic de profesor şi conferenţiar.
Evaluare a activităţilor didactice de către stude nţi FG
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69%
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Evaluarea activităţilor didactice de către studenţi este necesară pentru a
determina şi elimina cauzele neconformităţilor în raport cerinţele studenţilor şi pentru
a îmbunătăţi calitatea procesului de instruire şi a altor servicii prestate (vezi figura de
mai sus).

IV.2. Cercetare ştiinţifică
Facultatea de Geografie promovează cercetarea fundamentală şi cea aplicată, în
domeniul ştiinţelor naturii cu scopul de a contribui la progresul cunoaşterii, la
difuzarea cunoştinţelor ştiinţifice, în vederea consolidării culturii naţionale, integrate în
spaţiul european şi deschise la fenomenele de globalizare.
Activitatea de cercetare este una din preocupările principale a personalului
academic cu pondere importantă în evaluarea acestuia. Facultatea de Geografie
stimulează şi susţine personalul academic în abordarea unor direcţii de cercetare
fundamentale şi aplicative actuale şi în accesarea de fonduri, oferă infrastructura de
cercetare şi susţine formarea de resurse umane înalt specializate.
În domeniul cercetării ştiinţifice sunt vizate următoarele obiective:
 promovarea unei politici de cercetare ştiinţifică performante, în măsură să producă
inovare, dezvoltare şi creştere economică;
 creşterea volumului şi calităţii creaţiei ştiinţifice pentru creşterea vizibilităţii
internaţionale a cercetării ştiinţifice;
 diversificarea surselor de finanțare a cercetării cu orientarea către atragerea
fondurilor private şi internaţionale;
Centrele de cercetare care funcţionează în cadrul Facultăţii de Geografie
realizează evaluarea personalului de cercetare anual pe baza fişei de evaluare elaborată
în colaborare cu consiliul departamentului din care fac parte. Evaluarea activităţilor
din cadrul proiectelor se realizează prin analiza acestora de către Comisiile interne de
evaluare. Centrele de cercetare dispun de regulamente proprii care reglementează
activitatea de cercetare din fiecare centru. Facultatea de Geografie încurajează
cooperarea ştiinţifică între grupurile de cercetare din diverse departamente. Printre
priorităţile Facultăţii de Geografie în sfera cercetării sunt incluse direcțiile strategice
interdisciplinare de cercetare privind domeniul geografiei. La nivelul facultăţii au loc
activităţi corelate menite să completeze activitatea de cercetare, precum cercuri
ştiinţifice, sesiuni de comunicări studenţeşti, dezbateri publice.

De asemenea, Facultatea de Geografie îşi propune să atragă proiecte de
cercetare astfel încât să deţină supremaţia în ceea ce priveşte numărul acestora la
nivelul facultăţilor de geografie din ţară. Se intenţionează prin creaţia ştiinţifică a
corpului profesoral să reprezinte un model pentru mediul universitar de profil,
respectiv să se menţină drept prima facultate din domeniul Geografiei din perspectiva
publicaţiilor în jurnale ISI, cărţi publicate la edituri internaţionale şi alte publicaţii de
tip peer review. În funcţie de specificul fiecărui centru de cercetare sunt create baze de
date, informaţii, materiale cartografice şi bibliografice din domeniul geografiei, dar şi
din domenii conexe şi complementare.
Comisia de calitate apreciază pozitiv creşterea numărului de articole ISI şi a
aplicaţiilor depuse în diferite competiţii precum şi distribuirea echitabilă şi transparent
a fondurilor alocate facultăţii pentru participarea cadrelor didactice la manifestări
ştiinţifice. De asemenea, Comisia de calitate a propus:
 evaluarea personalului de cercetare din cadrul facultăţii să se realizeze anual, în
cadrul fiecărui departament şi ia în considerare numărul de articole publicate în reviste
cotate ISI, numărul de articole publicate în reviste BDI, numărul de participări la
conferințe naționale/internaționale, numărul de proiecte de cercetare şi numărul de
cărți/capitole de carte;
 fiecare director de departament trebuie să prezintă în cadrul departamentului sinteza
privind producţia ştiinţifică a personalului implicat în cercetare;
 la începutul fiecărui an calendaristic, în cadrul consiliului profesoral al facultăţii să
se prezinte producţia ştiinţifică pe anul anterior.
 se impune necesitatea realizării la nivel de facultate a planului intern de cercetare
i urmărirea îndeplinirii acestuia.

IV.3. Management şi administraţie
În domeniul managementului și administrației Facultatea de Geografie și-a
stabilit ca obiective generale compatibilizarea programelor de studii şi asigurarea unei
calităţi superioare a programelor de studii cu cele existente la nivel naţional şi
internaţional. Calitatea planurilor de învăţământ de la toate programele de studiu din
facultate la nivelul standardelor europene, lucru care va asigura studenţilor pregraduali
şi absolvenţilor facultăţii accesibilitatea la programe de master şi doctorat în
universităţi europene. De asemenea, asigurarea calităţii serviciilor academice.

Legat de calitatea actului academic care se referă atât la pregătirea cadrelor
didactice, cât şi la modalitatea de transmitere a cunoştinţelor se acordă o deosebită
atenţie.
 permanenta actualizare a cunoştinţelor, în concordanţă cu noile descoperiri
ştiinţifice;
 urmărirea cu consecvenţă a implementării în facultate a unor proceduri permanente
de asigurare a calităţii;
 modernizarea lucrărilor practice de laborator, pentru a asigura formarea de
deprinderi de lucru corespunzătoare cerinţelor actuale;
 tipărirea de cursuri, inclusiv pentru discipline care au cunoscut o dezvoltare
spectaculoasă în ultimii ani;
 creşterea exigenţei în ceea ce priveşte autoevaluarea întregului personal și, la nivel
de facultate, pentru parametrii educaţionali, ştiinţifici şi financiari, prin implementarea
sistemului de management al calităţii al Universităţii din Bucureşti.
 asigurarea condiţiilor pentru perfecţionarea permanentă a cadrelor didactice (stagii
de documentare şi formare în ţară şi străinătate).
Evaluarea gradului de satisfacţie al studenţilor este un proces care se efectuează
anual şi de ori de câte ori este necesar pentru aprecierea satisfacţiei cerinţelor
studenţilor privind calitatea proceselor şi a rezultatelor acestora. Evaluarea gradului de
satisfacere a acestor cerinţe se realizează pe baza informaţiilor obţinute direct de la
studenţi. Informaţiile sunt colectate şi prelucrate astfel încât să dea o imagine cât se
poate de obiectivă asupra nivelului calităţii procesului de satisfacere studenţi.
Pentru o mai bună evaluare a personalului didactic auxiliar şi nedidactic din
Facultatea de Geografie au fost aplicate chestionare (vezi anexa). Aceste chestionare
au fost completate de 300 de studenţii de la licenţă, master, doctorat.
Comisia de Calitate realizează sinteze, prin utilizarea de metode statistice de
analiză, cu privire la evaluarea satisfacţiei studenţilor, însoţite de reprezentări grafice
corespunzătoare. Analizele evidenţiază punctele critice şi vor permite urmărirea
evoluţiei în timp a indicatorilor determinaţi (vezi anexa). Rezultatele obţinute în urma
prelucrării acestor chestionare sunt prezentate în continuare.

Cum apreciaţi infrastructura în care se desfăşoară procesul
de învăţământ oferite de Universitate/Facultatea noastră ?

Cum apreciaţi calitata serviciilor de învăţământ oferite
de Universitate/Facultate noastră ?
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Pe baza rezultatelor evaluării satisfacţiei studenţilor, Comisia de Calitate din
facultate a constat unele disfuncţionalităţi şi a stabilit acţiunile corective sau de
îmbunătăţire a activităţii serviciilor administrative. Aceste acţiuni sunt derulate cu
implicarea studenţilor în structurile de luare a deciziilor la toate nivelurile.
Secretariatul facultăţii se ocupă de gestiunea datelor referitoare la studenţi,
realizând o interfaţă între aceştia şi conducerea facultăţii.

I.4.

Interacțiunea cu societatea
În urma activităţilor extracurriculare realizate de facultate, se poate observa

îmbunătăţirea imaginii facultăţii, precum şi menţinerea numărului de candidaţi la
examenele de admitere (pe fondul general al scăderii numărului de absolvenţi de liceu
şi al ponderii celor care promovează bacalaureatul).
Absolvenţii Facultăţii de Geografie de-a lungul timpului nu au avut dificultăți
importante în a fi asimilaţi pe piaţa forţei de muncă. Datorită relaţiilor existente între
facultate şi Inspectoratele Şcolare din ţară şi din Bucureşti, studenţii desfăşoară
practica pedagogică în instituţii de învăţământ preuniversitar renumite din capitală,
astfel că mulţi dintre absolvenţi au ales o carieră didactică.
Numeroase institute de cercetări cu activitate în domeniul geografiei cu care
întreţinem relaţii de colaborare ştiinţifică apelează la Facultatea de Geografie pentru aşi recruta forţa de muncă tânără, ceea ce dovedeşte bunul renume de care se bucură
facultatea noastră în mediile de cercetare.
În anul 2016-2017 au fost continuate convenţiile de colaborare cu angajatori şi
au fost realizate parteneriate noi, cu institute de cercetare, instituţii publice pentru
realizarea unor obiective comune în domeniul pregătirii practice a studenţilor în
domeniul geografiei şi protecţiei mediului.

V. Analize interne şi comparative
V.I. Analiza SWOT
În prezent Facultatea de Geografie urmăreşte să realizeze unele schimbări
plecând de la o evaluare obiectivă a situaţiei prezente cu păstrarea şi punerea în
valoare a tradiţiilor existente în şcoala geografică bucureşteană. Este necesar să se
găsească soluţiile cele mai bune pentru problemele existente din facultate. Astfel,
identificarea acelor puncte slabe şi acelor puncte tari din întreaga activitate este
extrem de importantă în acest demers.
Punctele forte:
 Facultatea de Geografie a Universităţii din Bucureşti este recunoscută ca fiind cea
mai prestigioasă instituţie de învăţământ geografic universitar din România, având un
corp profesoral de elită, ce se bucură de un înalt prestigiu şi pe plan internaţional.
 Facultatea de Geografie asigură o pregătire teoretică şi practică consistentă în toate
domeniile de bază ale geografiei şi ştiinţei mediului şi îşi adaptează şi îşi lărgeşte

continuu oferta educaţională prin noi specializări, atât pentru ciclul de licenţă, cât mai
ales pentru ciclurile de master şi doctorat.
 Adaptarea la cerinţele impuse de Uniunea Europeană a condus la structurarea
planurilor de învăţământ la nivel de licenţă şi master, în vederea compatibilizării
acestora cu programele similare din universităţile din Uniunea Europeană.
 Facultatea de Geografie are o producţie ştiinţifică foarte bună, fiind din acest punct
de vedere printre primele facultăţi din Universitate.
 Cadrele didactice din Facultatea de Geografie au realizat necesitatea schimbării
modului de predare şi evaluare a studenţilor. Astfel, s-a trecut spre un învăţământ
centrat pe student, în care se pune şi se va pune accentul pe formarea de competenţe şi
nu de memorare a cunoştinţelor.
 În cadrul Facultăţii de Geografie funcţionează un număr semnificativ de centre de
cercetare, care şi-au dovedit capacităţile şi competenţele prin numărul şi valoarea
granturilor de cercetare obţinute prin competiţii.
 Mobilitatea internaţională a cadrelor didactice din Facultatea de Geografie, în
vederea unor activităţi de perfecţionare, studiu sau cercetare, poate fi apreciată ca una
bună în ansamblul ei.
 În domeniul activităţii didactice şi ştiințifice s-au înregistrat progrese importante în
facultate când baza materială a fost substanţial consolidată, cu sprijinul direct al
conducerii Universităţii din Bucureşti, din fondurile acestea dar şi din fondurile
Facultăţii de Geografie.
 Programele de master care funcţionează în Facultatea de Geografie, atrag absolvenţi
ai Universității din Bucureşti, dar şi ai altor universităţi: Academia Forţelor Aeriene
"Henri Coandă" din Braşov, Universitatea Tehnică de Construcţii din Bucureşti,
Facultatea de Hidrotehnică, Academia de Studii Economice din Bucureşti, Facultatea
de Busines şi Turism, Universitatea de Ştiinţe Agronomice şi Medicină Veterinară din
București, Facultatea de Horticultură, Facultatea de Biologie, Ecologie şi protecţia
mediului, Universitatea "Ovidius" din Constanţa, Facultatea de Ştiinţe ale Naturii şi
Ştiinţe Agricole, Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iaşi, Facultatea de
Geografie şi Geologie, Universitatea "Dunărea de Jos" din Galaţi, Administraţie
publică, Academia de Poliţie "Alexandru Ioan Cuza" din Bucureşti, Facultatea de
Pompieri, Universitatea "Petrol - Gaze" din Ploieşti, Facultatea de Ştiinţe Economice,
Universitatea "Spiru Haret" din Bucureşti, Facultatea de Sociologie - Psihologie,
Universitatea Naţională de Educaţie Fizică şi Sport din Bucureşti, Facultatea de

Educaţie Fizică şi Sport, Universitatea Creştină "Dimitrie Cantemir" din Bucureşti,
Facultatea de Ştiinţe Juridice şi Administrative, Universitatea din Petroşani, Facultatea
de Ştiinţe, Universitatea din Piteşti, Facultatea de Ştiinţe Juridice şi Administrative,
Universitatea din Craiova, Facultatea de Ştiinţe Sociale, USAMV, Facultatea de
Îmbunătăţiri Funciare şi Ingineria Mediului, USAMV, Facultatea de Agricultură,
Facultatea de Geologie şi Geofizică,
 Antrenarea studenţilor încă din perioada programului de licenţă şi master în
activitatea de cercetare se concretizează prin faptul că sunt deja coautori ai unor lucrări
cotate ISI şi membrii activi ai colectivelor de elaborare a unor comunicări ştiinţifice.
Puncte slabe ale facultăţii:
 Preocuparea pentru programele de formare continuă trebuie amplificată substanţial.
 Unii membri ai comunităţii academice din Facultatea de Geografie, cu toate că sunt
cadre didactice competente în domeniul lor de activitate şi se bucură de prestigiu în
faţa colegilor, prezintă un interes scăzut de ce se întâmplă în facultate, manifestându-şi
nemulţumirea doar dacă sunt afectate interesele lor personale. Dacă toţi membrii
comunităţii academice s-ar preocupa mai mult de problemele facultăţii, acestea ar
putea fi rezolvate cu mult mai mare operativitate.
 Lipsa spaţiului pentru desfăşurarea activităţilor didactice şi de cercetare pentru
Facultatea de Geografie.
 Până în prezent nu a existat o preocupare prea mare pentru accesarea unor proiecte
internaţionale.
 Se mențin o serie de de probleme legate de inexistenţa unei coordonări la nivelul
conţinuturilor cursurilor şi lucrărilor practice.
 De asemenea, în Facultatea de Geografie se identifică o diseminare foarte slabă a
activităţii de cercetare desfăşurată în cadrul centrelor de cercetare care funcţionează în
cadrul fiecărui departament.
 În Facultatea de Geografie sunt identificate programe de licenţă dar şi de master
adaptate parţial la cerinţele pieţii muncii.
Oportunităţile identificate pentru Facultatea de Geografie: raporturi benefice cu
celelalte facultăţi de geografie din ţară; importante relaţii de cooperare internaţională;
valorificarea experienţei şi a rezultatelor cercetării în activitatea didactică; ofertă
bogată pentru specializarea tinerilor; oportunităţi de participare la diferite competiţii de
proiecte interne şi internaţionale; multiple posibilităţi de finanţare internă şi externă.

Ameninţările identificate pentru Facultatea de Geografie: riscul scăderii numărului de
studenţi în viitor (având în vedere reducerea numărului de elevi din licee); pregătirea
deficitară a elevilor din liceu; reducerea fondurilor alocate de la buget.

V.2. Dinamici relevante în raport cu anii precedenţi
O analiză a resurselor financiare atrase de centrele de cercetare ale Facultăţii de
Geografie prin proiecte de cercetare în perioada 2016-2017 indică comparativ cu anul
2015-2016 o creştere a numărului de proiectelor finanţate din fonduri naţionale,
internaţionale dar şi proiecte cu terţi. Valoarea finanţării atrase prin proiectele de
cercetare naţionale este mai mare comparativ cu anul 2015 dar nu semnificativ. Acest
lucru a avut loc pentru că în anul 2016 au fost lansate o serie de competiţii de proiecte
UEFISCDI la care au participat cadre didactice din facultate în calitate de
directori/parteneri. O parte din aceste proiecte depuse au fost cîştigătoare. În felul
acesta, de aici şi o implicare mai mare în aceste proiecte de cercetare a studenţilor
(master şi doctorat).
Dinamici relevante în raport cu anii precedenţi
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Rezultatele obţinute în urma derulării proiectelor de cercetare scoate în
evidenţă o preocupare permanentă pentru creşterea eficienţei şi calităţii cercetării.
Astfel, se observă o preocupare continuă pentru publicarea de articole de către cadrele
didactice şi cercetătorii din facultate în reviste cotate ISI cu factor de impact
poziţionate pe lista roşie şi galbenă (vezi figură). De asemenea, a crescut şi numărul de
capitole de cărţi publicate la edituri internaţionale consacrate (ex. Springer).
În comparaţie cu anii precedenţi se constată o creştere a numărului de activităţi
extracurriculare cu implicarea activă a asociaţilor studenţeşti din facultate (ASG,
Universitur etc) şi cu sprijinul conducerii Facultăţii de Geografie (vezi figura de mai

sus). De asemenea, în anul universitar 2016-2017 comunicatele de presă, numărul de
interviuri, apariţiile în mass media au crescut.

V.3. Analize comparative cu alte facultăţi (benchmarking)
În anul 2011 la nivel naţional s-a realizat o analiză legată de calitatea
ştiinţifică a cercetării având la bază diverşi indicatori de calitate stabiliţi în
conformitate cu standardele internaţionale. Astfel, în urma procesului de ierarhizare a
instituţiilor de învăţământ superior, Facultatea de Geografie s-a poziţionat pe primul
loc din ţară.

VI. Concluzii
VI.1. Plan de măsuri
În anul universitar 2016-2017 s-a acţionat conform planului operațional, în
vederea atingerii obiectivelor stabilite în planul strategic. Pentru perioada următoare
direcţiile de acţiune vor fi legate de următoarele aspecte:
 restructurarea programelor de învăţământ astfel încât să se asigure eliminarea
paralelismelor/ suprapunerilor existente în conţinuturile predate la programele de
licenta şi de master;
 continuarea procesului de adaptare a programelor de studiu, astfel încât studenţii să
beneficieze de o formare cât mai adecvată conform standardelor angajatorilor;
 comisia de calitate propune creşterea ponderii în planul de învăţământ a
disciplinelor formative în detrimentul celor informative la ciclul de licenţă;
 comisia de calitate propune întărirea legăturilor cadru didactic-student printr-o
comunicare mai eficientă atât la filialele facultăţii cât şi la ID, care sunt văduviţi în
mare parte de acest lucru;
 asigurarea suportului/cadrului necesar pentru formarea continuă a resursei umane
înalt specializate (tineri masteranzi, doctoranzi şi postdoctoranzi), cu pregătire
teoretică şi practică transdisciplinară, competitivă pe plan european şi capabili să
dezvolte cunoaşterea în domeniul geografiei şi ştiinţei mediului.
 dezvoltarea şi consolidarea capacităţii manageriale a personalului didactic şi de
cercetare.
 asigurarea unei bune producţii ştiinţifice de calitate prin publicaţii în reviste de
specialitate recunoscute la nivel internaţional, studii complexe cu caracter
interdisciplinar, participări la întâlniri ştiinţifice (conferinţe, congrese, workshp-uri

etc.) internaţionale.
 integrarea tinerilor în echipele de cercetare ale facultăţii, creşterea calităţii tezelor de
doctorat.
 asigurarea unui mediu de cercetare şi educaţie de nivel ridicat în vederea continuării
şi dezvoltării procesului de integrare a tinerilor cercetători în reţeaua ştiinţifică
internaţională.
 realizarea unor pagini web/facebook pentru fiecare program masteral în parte;
invitarea pentru susţinerea de prelegeri în cadrul Şcolii Doctorale a unor specialişti
de renume din ţară şi de peste hotare.

VI.2. Priorităţi
Priorităţile Facultăţii de Geografie pentru perioada următoare includ:
 reducerea cheltuielilor cu deplasările la filiale şi inspecţii gradul 1;
 îmbunătăţirea mecanismelor de urmărire a traseului post-instruire a studenţilor şi
absolvenţilor (tracking) prin înfiinţarea Asociaţiei Alumni Geografie Bucureşti.;
 atragerea de fonduri de cercetare prin proiecte internaţionale,
 intensificarea schimburilor internaţionale având ca obiect publicaţiile ştiinţifice;
 dezvoltarea de lucrări de doctorat în cotutelă, pe baza intensificării colaborărilor de
cercetare cu colective de prestigiu din universităţi şi institute de cercetare recunoscute
la nivel internaţional.
 eficientizarea activităţilor alumnii şi implicarea reală a acestora în viaţa facultăţii.

