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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 Geomorfologie-

Pedologie-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 Emi Sandu, licenţă anul III, Panificarea Teritoriului 

Pentru cele 4 departamente din FG există Consiliul departamentului care 

reprezintă echipa de evaluare a calităţii din departament şi are responsabilităţi clar 

exprimate. Această comisia verifică, evaluează modul în care au fost întocmite fişele 

de autoevaluare �i chestionarele aplicate studen�ilor pentru fiecare cadru didactic, 

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 cadrul 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 studiile s-au 

reorganizat cu durata de trei ani pentru licenţă şi doi ani pentru master (sistem 

Bologna). 

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. Viziunea şi misiunea 
Viziunea FG este de a-�i păstra locul de lider naţional în învăţământul şi 

cercetarea geografica şi de a fi una dintre cele mai bune facultăţi europene în domeniu. 

Misiunea FG este una legata de promovarea unui învăţământ şi a unei cercetări 

geografice la un nivel de excelenţă prin: 

- realizarea unor cursuri universitare inovatoare în care să se regăsească 

rezultatele cercetării ştiinţifice din facultate şi care să ajute la creşterea nivelului de 

pregătire al studenţilor; 

- realizarea cu alte facultăţi de profil din Europa şi nu doar, a unor parteneriate 

academice;  

- dezvoltarea unui corp profesoral valoros şi a unui management academic 

eficient; 

- includerea centrelor de cercetare din facultate în reţele europene de excelenţă 

şi efectuarea de cercetări aplicative şi fundamentale, creatoare de cunoaştere; 

- realizarea unor parteneriate flexibile cu mediul de afaceri; 

- realizarea unei promovări a valorilor ştiinţifice şi etice în comunitatea 

naţională şi internaţională. 



- activitatea de cercetare trebuie să fie ancorată în rezolvarea problemelor 

societă�ii, dar �i în corela�ie cu tendin�ele mondiale în domeniu 

 

I.4. Perspective profesionale  

Facultatea de Geografie răspunde în linii mari cererii pieţii prin adaptarea 

permanentă la solicitarea socială, prin crearea de noi specializări, programe masterale, 

prin adaptarea curriculei la nevoile angajatorilor. 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 2017 - 2018 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. Structurile instituţionale, administrative şi manageriale 

Facultatea are un sistem adecvat de conducere şi administrare. Astfel, 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. Facultatea este 



structurată pe departamente academice. În prezent, la nivelul FG există un număr de 4 

astfel de structuri academice. Departamentele academice pot fi consultate la adresa:  

https://geo.unibuc.ro/conducere.html. În cadrul acestora funcţionează comisii care au 

drept scop buna funcţionarea a departamentului şi respectarea Codului de Etică. 

Consiliul FG este alcătuit din reprezentanţi ai cadrelor didactice şi studenţilor 

(de�in o pondere de 27,58%) şi reprezintă organismul decizional şi deliberativ al 

facultăţii. La începutul fiecărui mandat, Consiliul îşi stabileşte structura în funcţie de 

regulamentele, cerinţele şi condiţiile impuse de situaţia de moment a facultăţii. 

Componenţa Consiliului ţine cont de structura facultăţii asigurându-se o reprezentare 

proporţională a tuturor departamentelor. Din Consiliul FG studenţii sunt aleşi prin vot 

direct şi universal al colegilor conform Regulamentului de alegeri. Aceştia participă la 

toate întrunirile, implicându-se în mod activ la elaborarea planului strategic al FG şi în 

realizarea altor activităţi educative, de cercetare şi extracurriculare. Reprezentanţii 

studenţilor în Consiliu au drept de vot în toate problemele, cu excepţia aprobării 

rezultatelor concursurilor pentru ocuparea posturilor didactice. 

Toate informaţiile de interes public (inclusiv hotărârile CF) sunt accesibile pe site-

ul FG la adresa https://geo.unibuc.ro/index.html. Minutele CF se transmit regulat tuturor 

membrilor FG �i studen�ilor reprezentan�i 

În cadrul facultăţii erau la 1.01.2018 - 83 de posturi ocupate pe durată 

determinată şi nedeterminată. Numărul de posturi total este de 189, ceea ce înseamnă o 

pondere a posturilor ocupate de 44 %. Gradul de ocupare a posturilor este aparent 

redus, dar majoritatea posturilor vacante sunt acoperite în regim plata cu ora de cadrele  

didactice titulare, iar cealaltă parte este suplinită de cercetători sau specialişti de la alte 

instituţii, cu precădere la programele masterale. 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.  



Personalul administrativ al facultăţii este format din: 

▲ personal Secretariat şi didactic auxiliar �i nedidactic (Bucureşti) – 15 membri; 

▲ personal cercetare şi administrativ Staţiunea de Cercetări Geografice Orşova – 7 

membri; 

▲ personal cercetare şi administrativ Staţiunea de Cercetări Marine şi Fluviale Sfântu 

Gheorghe (jud. Tulcea) -4 membri; 

▲ personal administrativ Filiala Drobeta Turnu Severin - 2 membri;  

▲ personal administrativ Filiala Călimăneşti - 1 membru.  

II.2. Baza materială 

Facultatea de Geografie dispune de patrimoniul necesar desfăşurării activităţii 

de învăţământ şi de cercetare de calitate. Capacitatea spaţiilor de învăţământ (săli de 

curs, amfiteatre, săli de seminar, laboratoare) este în conformitate cu normativele în 

vigoare. Astfel, 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. 

 

Programarea formaţiilor de studiu (serii, grupe) în cadrul spaţiilor de 

învăţământ are loc în funcţie de dimensiunea lor şi de capacitatea sălilor existente, 

astfel încât activitatea didactică şi de cercetare să se desfăşoare la parametri optimi. La 

realizarea acestui cadru optim contribuie câteva facultăţi din UB care ne sprijină cu 

săli (Facultatea de Geologie, Facultatea de Chimie, Facultatea de Matematică, 

Administraţie şi Afaceri, Litere, Ştiinţe Politice). 

Nr. posturi  
profesor 

Nr. posturi 
conferentiar 

Nr. posturi 
 lector 

Nr. posturi  
asistent 

 
Total posturi 

 
 

Departament   
Ocupate 

 
Vacante 

 
Ocupate 

 
Vacante 

 
Ocupate 

 
Vacante 

 
Ocupate 

 
Vacante 

 
Ocupate 

 
Vacante 

 
Total 

posturi 
finantare 

buget 

Total 
posturi 

finantare 
venituri 
proprii 

Geomorfologie-
Pedologie-
Geomatică 

 
4 

 
0 

 
7 

 
2 

 
8 

 
27 

 
5 

 
8 

 
24 

 
37 

 
61 

 
0 

Geografie Umană şi 
Economică 

 
4 

 
1 

 
9 

 
0 

 
7 

 
29 

 
6 

 
4 

 
26 

 
34 

 
60 

 
0 

Geografie Regională 
şi Mediu 

 
3 

 
0 

 
4 

 
1 

 
9 

 
12 

 
1 

 
1 

 
17 

 
14 

 
31 

 
0 

Meteorologie-
Hidrologie 

 
4 

 
0 

 
4 

 
0 

 
7 

 
13 

 
1 

 
3 

 
16 

 
16 

 
32 

 
0 

Scoala Doctorala de 
Geografie 

0  4  0  0  0  1  0  0  0  5   
5 

 
0 

ID  0  0  0  0  0  13  0  0  0  13  0 13 

Conversie 0  0  0  0  0  4  0  0  0  4  0 4 

Total  Facultate  15  5  24  3  31  99  13  16  83  106  189 17 



La FG se asigură desfăşurarea lucrărilor aplicative la disciplinele de 

specialitate din planurile de învăţământ în laboratoare dotate cu tehnică de calcul. 

Spaţiile didactice (amfiteatre, săli de lucrări practice etc.) şi de cercetare se constituie 

într-o bază materială corespunzătoare unei activităţi universitare, fiind dotate cu 

sisteme multimedia şi alte mijloace aferente predării, laboratoare dotate corespunzător 

pentru activităţile aplicative (instrumente şi aparatură de laborator, programe 

informatice cu licenţă etc.) şi săli pentru desfăşurarea seminariilor şi a altor tipuri de 

activităţi didactice. 

Tarifele de cazare şi activităţile din cămine se desfăşoară în conformitate cu 

prevederile Ordinului Ministrului Educaţiei Naţionale, conform Hotărârii Senatului 

Universităţii din Bucureşti. Cazarea studenţilor în căminele studenţeşti se face de către 

FG prin comisia special aleasă în conformitate cu prevederile Regulamentului de 

cazare.  

Activităţile sociale, culturale şi sportive se desfăşoară în spaţiile special 

destinate din FG şi din spaţii puse la dispoziţie de UB. Studenţii au la dispoziţie fond 

de carte, reviste de specialitate şi publicaţii periodice.  

Dotare 

Facultatea se preocupă de achiziţionarea de echipamente specifice 

(calculatoare, laptopuri, videoproiectoare, aparatură de laborator, licenţe softuri etc.) 

pentru dotarea sălilor alocate procesului de predare-învăţare, a laboratoarelor şi 

staţiunilor de cercetări. 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. 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 etc). 

De asemenea, facultatea oferă studenţilor posibilitatea de a-şi îmbunătăţi 

cunoştinţele dobândite în sălile de curs prin perioade de practică derulate la staţiuni 

proprii, cum sunt:  

- Staţiunea de Cercetări Geografice Orşova;  

- Staţiunea de Cercetări Marine şi Fluviale Sfântul Gheorghe, Delta Dunării;  



Facultatea de Geografie dispune de o Bibliotecă, care funcţionează în baza 

regulamentelor Universităţii şi în baza regulamentului propriu. Biblioteca dispune de 

sală de lectură cu un număr de 80 de locuri. La data de 31.12.2018, numărul total de 

volume aflate în bibllioteca facultăţii 52787 unităţi bibliografice. La toate acestea se 

adaugă bibliotecile online. Universitatea a creat posibilitatea accesului la cărţi 

electronice şi la articole integrale din reviste prin abonamente la importante baze de 

date ştiinţifice (ANELIS, Academic on file, ISSN online, ProQuest, Springer, Ebsco, 

Scopus, Emeral, ScienceDirect, EuropeanSources şi altele). 

Sistemul de acordare a burselor şi altor forme de sprijin material pentru studenţi 

La FG studenţii pot primi diferite tipuri de burse, acordate conform 

Regulamentului 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 2017-2018 numărul total de burse acordate a fost de 489 

pentru care suma alocată de UB a fost de 347.311 RON/lună. Cuantumul burselor este 

următorul: bursă de performanţă (945 RON/student/lună), de merit (840 

RON/student/lună), de studiu (735 RON/student/lună), sociale (630 

RON/student/lună). Din suma alocată, Comisia de Acordare a Burselor din facultate a 

hotărât alocarea acordarea de 4 burse de performanţă, 168 burse sociale, 43 de burse 

merit II (merit) şi 274 de burse merit I (studiu). De asemenea, FG a acordat o bursă 

pentru activităţi extracurriculare în facultate. Comisia de acordare a burselor a fost 

constituită conform Regulamentului privind acordarea burselor pentru studenţi – 

ciclurile de studii de licenţă şi masterat �i a aprobată în Consiliul Facultă�ii. De 

asemenea, situaţia finală legată de acordarea burselor a fost prezentată şi aprobată în 

Consiliul Facultăţii.  

 

III. Eficacitate educaţională 

III. 1. Conţinutul programelor de studii 

Principii ale politicii de recrutare şi admitere 

Admiterea la FG se organizează pentru domeniile şi specializările acreditate şi 

autorizate la data desfăşurării admiterii. 

Admiterea se realizează în conformitate cu Legea educaţiei naţionale nr. 

1/2011, Legea nr. 441/2001 pentru aprobarea O.U.G. nr. 133/2000 privind 

învăţământul universitar şi postuniversitar de stat cu taxă, H.G. nr. 1004/2002 privind 

stimularea elevilor şi studenţilor care au primit distincţii la olimpiadele şcolare 



internaţionale organizate pentru învăţământul preuniversitar şi a doctoranzilor care au 

obţinut rezultate deosebite în activitatea de cercetare, H.G. nr. 223/2005 privind 

organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei şi Cercetării, cu modificările şi 

completările ulterioare, H.G. 1175/2006 privind organizarea studiilor universitare de 

licenţă şi aprobarea listei domeniilor şi specializărilor din cadrul acestora şi Ordinul 

3107/2016 pentru aprobarea Metodologiei-cadru privind organizarea admiterii in 

ciclurile de studii universitare de licenţă, de master şi de doctorat pentru anul 

universitar 2017-2018. 

Locurile finanţate de la bugetul de stat, care revin FG sunt repartizate de 

Senatul UB, în concordanţă cu cerinţele pieţei forţei de muncă şi cu planul strategic şi 

operaţional de dezvoltare instituţională. 

Consiliul Facultă�ii se ocupă de promovarea informaţiilor referitoare la 

ofertele educaţionale şi admitere prin diverse mijloace. Astfel, 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. De asemenea, se poate 

menţiona Caravana Facultăţii de Geografie care a avut loc în luna martie în 25 de 

licee din judeţele Prahova, Călăraşi, Argeş, Giurgiu, Buzău, Teleorman şi în Bucureşti.  

Facultatea comunică cu viitorii studenţi folosind şi paginile socializare cum ar 

fi Facebook https://www.facebook.com/FacultateadeGeografieUB/. 

Practici de admitere 

La FG recrutarea şi admiterea la cele 3 cicluri de studii universitare (licenţă, 

master şi doctorat) se realizează în conformitate cu respectarea dispoziţiilor legale în 

vigoare. 

Pentru anul universitar 2017 – 2018 în facultatea numărul de programe 

funcţionale (active) sunt de 10 pentru licenţă, 11 pentru master şi 1 pentru doctorat.  

Admiterea la învăţământul universitar de licenţă 

Admiterea în ciclul de studii de licenţă la se desfăşoară în conformitate cu 

principiile din Metodologia privind organizarea şi desfăşurarea admiterii, document 

ce poate fi accesat şi de pe pagina web a FG: 

https://geo.unibuc.ro/admitere_licenta_2016.html  



Metodologia de admitere a fost aprobată de consiliul facultăţii pentru toate 

specializările de licenţă în sesiunea iulie/septembrie 2018. 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, 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 

ordinea 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, 3 şi 6 au dat cei mai mulţi candidaţi. Se constată că pentru admiterea 

2018 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 2018. 



 

 

Admiterea la învăţământul universitar de masterat 

La admiterea în ciclul de studii de masterat pot candida absolvenţii cu diplomă 

de licenţă, precum şi absolvenţii cu diplomă de licenţă sau echivalentă, ai studiilor de 

lungă durată (conform Legii nr. 288/2004, HG 404/2006). Pentru studii 

postuniversitare de masterat, admiterea se organizează conform Metodologiei privind 

organizarea şi desfăşurarea admiterii în ciclul de studii universitare de masterat, studii 

postuniversitare de masterat şi studii aprofundate, 

https://geo.unibuc.ro/admitere_master.html . 

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 10 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), 

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 programele de studiu de master este diversă. În 

marea majoritate sunt absolvenţi ai facultăţii (vezi figura de jos) unde este prezentată  

situaţia în comparaţie cu anii 2016 şi 2017.  

 

 

 

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).  

Pentru anul universitar 2017-2018 se constată o scădere a numărului de înscrişi 

la programele de master care funcţionează în facultate comparativ cu anul universitar 

2016-2017 (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. 

 

 



 

 
 
 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

  



 
 

 
 

 

 
 
 

 

 

 

Admiterea la învăţământul universitar de doctorat 

Studiile de doctorat reprezintă al treilea ciclu de pregătire universitară, 

avansată. Programul de doctorat, colocviul de admitere la doctorat, programul de 

pregătire, susţinerea publică a tezei de doctorat şi obţinerea titlului de doctor se 

desfăşoară în conformitate cu Legea învăţământului cu modificările şi completările 

ulterioare, în temeiul art. 14 din Legea nr. 288/2004, a H.G. nr. 567/2005 şi a 

Regulamentului privind organizarea şi desfăşurarea studiilor universitare de doctorat.  

Metodologia de admitere la studiile de doctorat este publicată pe site-ul web al 

facultăţii https://geo.unibuc.ro/admitere_doctorat.html. 

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 2018 au existat 2 comisii: Geografie fizică �i mediu �i 

Geografie umană. În septembrie 2018 comisiile de admitere la doctorat au selectat un 

număr de 31 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. 



Structura programelor de studiu 

La FG întreaga viaţă academică se întemeiază pe raportul de interdependenţă 

între învăţământ şi cercetare. De asemenea, se bazează şi pe tendinţele actuale ale 

învăţământului şi ştiinţei româneşti şi universale deschise valorificării lor în planul 

vieţii economice şi socio-culturale. 

Studiile universitare de licenţă corespund unui număr de 180 de credite (licenţă 

3 ani), conform Sistemului European de Credite de Studiu Transferabile ECTS (Art. 4, 

al.1, Legea 288 din 2004). 

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); 

Activitatea didactică este organizată pe domenii de studiu şi specializări. 

Informaţiile privind programele de studii licenţă şi masterat pot fi regăsite pe site-ul 

web al FG la adresa https://geo.unibuc.ro/programe.html. Planurile de învăţământ sunt 

stabilite conform dispoziţiilor legale în vigoare şi cuprind discipline obligatorii, 

discipline opţionale şi, dacă este cazul, discipline facultative.  

Programele analitice sunt aprobate de Consiliul FG. Structura lor include 

următoarele componente: obiectivele disciplinelor de studiu, conţinutul pe capitole şi 

teme, modalităţile de evaluare a cunoştinţelor studenţilor şi bibliografia de 

fundamentare a domeniului. Periodic, cadrele didactice elaborează şi revizuiesc 

suporturile de curs necesare bunei documentări a studenţilor.  

FG asigură studenţilor dreptul de opţiune în alegerea specializărilor, a 

combinaţiilor acestora, a disciplinelor (în conformitate cu planurile de învăţământ), 

recunoaşterea creditelor anterioare obţinute în universitate, în alte universităţi 

româneşti sau străine cu care există acorduri de recunoaştere. 



Facultatea afişează în format electronic informaţiile necesare pentru derularea 

în bune condiţii a procesului de predare-învăţare. 

Transferul studenţilor poate fi efectuat de la o formă de învăţământ la alta, de 

la un domeniu de licenţă la altul, aplicând sistemul european de credite transferabile, 

ţinându-se cont de: - compatibilitatea specializărilor şi a planurilor de învăţământ; - 

situaţii sociale deosebite.  

În evaluarea studenţilor este aplicat Sistemul European de Credite de Studiu 

Transferabile (ECTS) începând cu anul 2000.  

Absolvenţii care au promovat examenul de finalizare a studiilor primesc 

diplomă de studii universitare de licenţă/masterat, însoţită de suplimentul la 

diplomă, în care se consemnează specializarea sau specializările urmate, precum şi alte 

detalii privind activitatea didactică depusă de student pe parcursul anilor de studiu, 

conform formatului european standard. 

Toate planurile de învăţământ pot fi regăsite pe site-ul web al FG 

https://geo.unibuc.ro/programe studii.html. 

Programele de studii organizate în forma la distanţă se raportează la planuri de 

învăţământ şi programe analitice identice cu cele pentru programele similare 

organizate la învăţământul cu frecvenţă. Numărul de ore alocate pentru activităţi 

tutoriale, activităţi asistate şi ore de studiu individual se realizează în raport cu 

reglementările în vigoare.  

Metodele şi strategiile de formare sunt specifice învăţământului la distanţă, 

respectând principiul general al centrării pe nevoile şi stilul de învăţare al cursanţilor 

�i a existen�ei platformei e- learning. Pentru învăţământul la distanţă există practici 

de evaluare internă a activităţii, în acord cu procedurile instituţionale de evaluare 

periodică a planurilor de învăţământ, a performanţelor coordonatorilor de disciplină şi 

a tutorilor, a sistemului tutorial şi a materialelor de studiu. 

 

III. 2. Rezultatele învăţării 

Valorificarea rezultatelor studenţilor prin capacitatea de a se angaja pe piaţa 

muncii ne oferă indicatorul numit angajabilitate. 

Planurile de învăţământ sunt discutate şi analizate periodic la nivelul 

departamentelor, în funcţie de cerinţele pieţei muncii, datele oferite de angajatori şi de 

rezultatele obţinute de la studenţi sunt supuse aprobării CF. 



Realizarea unui Centru Alumni ar avea ca obiectiv principal creşterea gradului 

de comunicare între mediul universitar, alumni (absolvenţi) şi mediul economic 

(angajatori), în vederea promovării ofertei educaţionale, adaptării serviciilor oferite de 

sistemul de învăţământ şi corelării cererii pieţei muncii cu oferta educaţională 

universitară. Din păcate la nivelul FG încă nu s-a realizat un astfel ce centru.  

Toţi absolvenţii care vin să ridice diploma de la UB completează un chestionar 

prin care oferă informaţii legate de parcursul lor după absolvire: statutul pe piaţa 

muncii (angajat/neangajat); durată absolvire - prima angajare; domeniul studiilor 

absolvite; situaţia absolvenților neangajați etc.  

Nivelul de satisfacţie al studenţilor în raport cu dezvoltarea profesională şi 

personală asigurată de universitate 

Satisfacţia percepută de respondenţi, studenţi la licenţă, master sau doctorat, 

reflectă faptul că cele mai mari nemulţumiri  se referă la calitatea ofertei educaţionale. 

Sugestiile de îmbunătăţire a calităţii se referă la: adaptarea conţinuturilor de învăţare la 

piaţa muncii (cunoştinţe, deprinderi, practici); metodele de predare-învăţare; 

transparenţa în comunicare. 

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 286 de studenţii de la toate specializările 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 calitata serviciilor de învăţământ oferite 

de Universitate/Facultate noastră ?

4,2%

Excelentă

7,7%

Nesatisfăcătore17,8%

Satisfăcătore

50,7 %

Bună

20,3 %

Foarte bună

 
 

Cum apreciaţi infrastructura în care se desfăşoară procesul 

de învăţământ oferite de Universitate/Facultatea noastră ?

14%

Nesatisfăcătoare

34,3%

Satisfăcătoare

36,7%

Bună

14,7%

Foarte bună

1,4%

Excelentă

 

Cum apreciaţi comunicarea cu cadrele didactice ?

6,6%

Excelentă 24,5%

Foarte bună

42%

Bună

21%

Satisfăcătoare

8%

Nesatisfăcătoare

 
 

Cum apreciați comunicarea cu Serviciile

 Administrative ‐ Secretariat?

5,2%

Excelentă 14,3

Foarte bună

31,1%

Bună
22%

Satisfăcătoare

28,3%

Nesatisfăcătoare

Cum apreciați comunicarea cu Serviciile 

Administrative ‐ Bibliotecă?

2,8%

Nesatisfăcătoare
7,3%

Satisfăcătoare

36%

Bună
39,9%

Foarte bună

14,7%

Excelentă

 
 

Cum apreciați eficiența activității Serviciilor 

Administrative ‐ Secretariat?

19,2%

Nesatisfăcătoare

25,2%

Satisfăcătoare

35,8%

Bună

16,8%

Foarte bună

3,5%

Excelentă

Cum apreciați eficiența activității Serviciilor 

Administrative ‐ Bibliotecă?

2,4%

Nesatisfăcătoare8,4%

Satisfăcătoare

39,2%

Bună

36,7%

Foarte bună

14,7%

Excelentă

 
 

Centrarea pe student a metodelor de învăţare 

Corpul profesoral din FG are ca principală responsabilitate proiectarea 

metodelor de învăţare centrate pe student, cu accent asupra modului transmiterii a 



informaţiilor, relaţia profesor-student fiind una de parteneriat. Rezultatele învăţării 

sunt explicate şi discutate cu studenţii din perspectiva relevanţei acestora pentru 

dezvoltarea profesională.  

Metodele şi tehnicile de predare şi învăţare sunt stabilite de către cadrele 

didactice titulare de discipline, în conformitate cu cerinţele de a centra activitatea 

didactică pe student şi pe rezultatele învăţării; conţinutul curricular este prezentat 

explicit în fişele disciplinelor. Fişele disciplinelor sunt aduse la cunoştinţa studenţilor 

la începutul semestrului şi sunt afişate pe site-ul facultăţii la adresa: 

https://geo.unibuc.ro/prezentare_programe.html. 

FG a realizat modernizarea a spaţiilor de predare, pentru a pune la dispoziţia 

corpului profesoral şi a studenţilor mijloace tehnice eficiente şi utile în procesul de 

predare-învăţare (sisteme multimedia, table moderne etc). De asemenea, cadrele 

didactice folosesc sistemele moderne de comunicare cu studenţii (pagina web, e-mail), 

prin care pun la dispoziţia acestora materialele necesare informării şi formării pentru 

atingerea obiectivelor fiecărei specializări. 

 

III.3. Activitatea de cercetare ştiinţifică 

Strategia de cercetare 

La nivelul FG există o strategie de cercetare pe termen lung, mediu şi scurt, 

având în vedere nevoile comunităţii academice şi ale societăţii. Această strategie are la 

bază resursa umană, infrastructura de cercetare, colaborarea în regim de parteneriat 

interdisciplinar cu alte instituţii/centre de cercetare/laboratoare etc.  

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. Astfel, tematica cercetării este corelată cu problemele geografice actuale 

cu care se confruntă societatea. Pe termen mediu şi lung strategia de cercetare a 

facultăţii vizează câteva aspecte şi anume:  

▲ 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 2018 în FG s-au derulat 34 contracte de cercetare obţinute prin competiţii 

naţionale: proiecte de cercetare aplicativă, contracte pentru cercetare exploratorie, 

contracte de cercetări doctorale şi postdoctorale, contracte de alte tipuri ERA-NET, PN 

2, alte forme de cercetare, contracte cu terţi (vezi Anexa). 

În Facultatea de Geografie funcţionează 11 centre de cercetare, subordonate 

departamentelor facultăţii şi înfiinţate prin hotărâri ale Senatului Universităţii din 

Bucureşti (https://geo.unibuc.ro/centre.html). 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). 

Activitatea de cercetare ştiinţifică din anul 2018 s-a înscris în cadrul general, 

definit prin Strategia generală Universităţii din Bucureşti. Priorităţile au vizat:. 

1. creşterea performanţei resurselor umane şi a vizibilităţii ştiinţifice naţionale şi 

internaţionale a produselor cercetării proprii;  

2. îmbunătățirea calitativă şi cantitativă a infrastructurii de cercetare;  

3. dezvoltarea de parteneriate naţionale şi internaţionale de tip public-privat;  

4. profesionalizarea serviciilor asociate cu cercetarea şi managementul proiectelor.  

Tinerii cercetători, masteranzi şi 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). 

 

 



III.4. Activitatea financiară a organizaţiei 

Activitatea financiară a FG se desfăşoară în conformitate cu legislaţia naţională 

în domeniu şi sub atenta coordonare a Direcţiei financiar-contabile a UB. Bugetul FG 

este format din alocaţia bugetară a statului, taxe, alte venituri proprii şi încasări 

conform legii.  

La FG taxele şcolare sunt calculate în concordanţă cu costurile medii de 

şcolarizare pe an universitar din învăţământul public finanţat de la buget la studiile 

universitare de licenţă, masterat sau doctorat similare. Acestea sunt aduse la cunoştinţa 

studenţilor prin afişare site FG  https://geo.unibuc.ro/informatii.html.  

Resursele financiare existe la nivel de facultate se prezintă în felul următor 

(estimare pe raportul venit – cost în luna noiembrie 2018 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; 

Rolul administratorului facultăţii 

În cadrul FG administratorul se implică activ în întocmirea planului de achiziţii 

anual pe baza referatelor de necesităţi primite de la cadrele didactice/departamentele 

din facultate. De asemenea, realizează o actualizare a bazei de date a facultăţii 

referitoare la evidenţa firmelor pe domenii de activitate conform specificului FG. 

Întocmeşte documentele aferente tuturor tipurilor de proceduri de achiziţii conform 

Legislaţiei în vigoare, obţinerea avizelor şi recepţia produselor. Pe baza referatelor 

aprobate de conducerea facultăţii, centralizează şi întocmeşte liste de investiţii şi dotări  

şi memorii justificative pentru a fi aprobate de UB şi le înmânează Biroului de 

Achiziţii al universităţii. De asemenea, este membru al comisiilor de recepţie pentru 

achiziţii efectuate cu fonduri  din venituri proprii, buget, finanţare de bază, 

sponsorizări etc. Este membru al comisiei de inventariere privind bunurile materiale. 

Evidenţierea cheltuielilor de carburanţi şi piese de schimb, efectuate lunar, cu maşinile 

FG şi în interesul facultăţii. Monitorizează achiziţiile şi dotările pe facultate şi 

răspunde cu respectarea normelor de protecţia muncii şi P.S:I. precum şi a 

Regulamentului de Ordine Interioară. Administratorul facultă�ii urmăre�te 

încadrarea în cheltuieli, sumele creditoare �i debitoare la nivelul contului BCR al 

facultă�ii. De asemenea, are ca obiectiv implementarea standardelor de management 

al calităţii în activitatea proprie.  



IV. Management calităţii 

IV.1. Strategii şi proceduri pentru asigurarea calităţii 

Implementarea sistemul de asigurare a calităţii urmăreşte dezvoltarea culturii 

calităţii la nivelul întregii FG şi se poate realiza prin Comisia de Evaluare şi Asigurare 

a Calităţii cu suportul/angrenarea întregii comunităţi academice (personal didactic, 

personal de suport şi studenţi). 

Mecanismele de asigurare a calităţii privesc toate activităţile de management 

universitar, management administrativ, respectiv activităţile de predare-învăţare, 

cercetare ştiinţifică şi servicii academice. 

CEAC - ul FG se compune din decan, prodecanul cu managementul calităţii, 

directorii de departamente şi un reprezentat al studenţilor. Implicarea studenţilor în 

procesul de asigurare şi evaluare a calităţii reprezintă o practică curentă. Astfel, 

procedura de evaluare a cadrelor didactice de către studenţi presupune participare 

activă a studenţilor pentru a monitoriza şi asigura transparenţă procesului, iar 

evaluarea satisfacţiei studenţilor reprezintă o modalitate de luare în considerare a 

perspectivei acestora, fiind inclusă ulterior în cadrul proceselor şi politicilor de 

îmbunătăţire a calităţii facultăţii.  

Evaluarea colegială este organizată periodic, fiind bazată pe criterii generale şi 

pe preferinţe colegiale. Evaluarea colegială este obligatorie şi anuală. 

În prezent cadrele didactice sunt evaluate pe baza unui chestionar completat de 

studenţi. Se urmăreşte ca în viitor evaluarea cadrelor didactice din FG se realizează on-

line conform unei proceduri elaborate pe baza standardelor Europene în domeniul 

calităţii şi a bunelor practice. Studenţii pot accesa via on-line (inclusiv de pe 

dispozitive mobile) platforma de evaluare cu un ID unic într-un interval de 2 

săptămâni înainte de sesiune. 

Cadrul didactic se autoevaluează (vezi Anexe) şi este evaluat anual de către 

directorul de departament. Există un sistem de clasificare a performanţelor în predare, 

cercetare şi servicii aduse instituţiei şi comunităţii, alături de care sunt incluse şi 

rezultatele evaluării colegiale şi ale celei realizate de studenţi. Ulterior CEAC verifică 

evaluarea realizată la nivelul departamentului �i stabile�te calificativul final al 

fiecărui cadru didactic. 

 

 

 



Politici şi strategii pentru asigurarea calităţii 

Aceste politici se referă la  îmbunătăţirea continuă a sistemului de management 

al calităţii; la crearea unei culturi a calităţii pe baza standardelor internaţionale 

universitare; la evaluarea continuă a calităţii în vederea corelării educaţiei centrate pe 

student cu cerinţele partenerilor regionali şi cu strategia de dezvoltare a 

universităţii/facultăţii.  

Strategiile pentru asigurarea calităţii în cadrul FG urmăreşte câteva aspecte: 

1. direcţia spre îndeplinirea cerinţelor şi aşteptărilor studenţilor, angajatorilor şi a altor 

părţi interesate;  

2. comportament proactiv a conducerii FG în problema calităţii, care se manifestă prin 

realizarea unui mediu adecvat performanţei pe toate dimensiunile activităţii;  

3. abordarea problemei calităţii în termeni strategici: misiune, valori, principii, politici, 

strategii, obiective;  

4. implicarea și responsabilizarea personalului didactic/cercetare;  

5. atenţie pentru crearea unei culturi a calității;  

6. organizarea de activităţi de benchmarking cu alte facultăţi de profil din ţară, 

eventual din străinătate, pentru identificarea şi preluarea celor mai bune practici în 

domeniul asigurării calităţii.  

În scopul îmbunătăţirii procesului educaţional în FG, au fost stabilite o serie de 

măsuri:  

1. îmbunătăţirea managementului curricular universitar;  

2. încurajarea studenţilor pentru a avea un rol activ în crearea proceselor de învăţare, 

de predare şi de evaluare;  

3. punerea la dispoziţie a resurselor de învăţare pentru studenţi într-un mod adecvat şi 

accesibil;  

3. extinderea activităţilor de mediatizare şi marketing educaţional în vederea creşterii 

atractivităţii programelor de studii;  

4.  extinderea programelor de master şi doctorat inter şi multidisciplinare;  

5. extinderea relaţiilor de parteneriat cu mediul de afaceri şi organizaţiile publice în 

scopul formării competenţelor şi abilităţilor practice ale studenţilor;  

6. creşterea gradului de angajare;  

7. dezvoltarea procesului de evaluare a personalului didactic, auxiliar şi nedidactic;  

 

 



IV.2. Proceduri privind iniţierea, monitorizarea şi revizuirea 

periodică a programelor şi activităţilor desfăşurate 

Aceasta se realizează în primul rând prin evaluarea şi aprobarea planurilor de 

învăţământ pentru fiecare specializare, cu respectarea actelor normative în vigoare. 

Realizarea planurilor de învăţământ este monitorizată şi fundamentată la nivelul FG 

prin CF (Comisie permanentă de evaluare curriculară).  

Programele de studii din FG sunt în conformitate cu cerinţele calificării 

universitare. Pentru toate programele de studii de licenţă au fost elaborate documente 

care specifică competenţele specifice şi cele transversale, respectiv descriptorii de 

nivel ai elementelor structurale ale competenţelor profesionale şi au fost postate în 

Registrul Naţional al Calificărilor din Învăţământul Superior. 

De menţionat că în anul universitar 2017-2018 nu s-a şcolarizat la programele 

de master Geografie aplicată şi dezvoltare durabilă (GADR) �i Politici de mediu 

pentru dezvoltare durabilă (PMDD). Motivul pentru nu s-a putu şcolariza este acela că 

s-au înscris un număr mai mic decât cifra cu care putea funcţiona acest program.  

Evaluarea studenţilor 

Configuraţia programei analitice corespunde cu necesităţile studenţilor şi se 

reflectă în modul de examinare. Astfel, notarea şi examinarea studenţilor se realizează 

conform Regulamentul studiilor universitare de licenţă, Regulamentul studiilor 

universitare de masterat şi Regulament instituţional de organizare şi funcţionare a 

studiilor universitare de doctorat în baza Sistemului european de credite transferabile 

(ECTS). 

La examinare participă, pe lângă titularul cursului, cel puţin încă un alt cadru 

didactic de specialitate. 

Formele de evaluare, criteriile de acordare a notelor, acoperirea creditelor, 

bibliografia necesară sunt stabilite de către cadrul didactic titular, aprobate în 

departamentele de specialitate şi aduse la cunoştinţa studenţilor la începutul 

semestrului în care se studiază disciplina. Ele se păstrează pe întreaga durată a anului 

universitar. 

Disciplinele parcurse prevăd evaluări diagnostice, formative şi sumative, care 

asigură continuitatea şi consecvenţa în procesul de învăţare. Evaluarea stimulează 

studenţii pentru învăţarea creativă, manifestată prin elaborarea de lucrări independente 

bazate pe cunoştinţele însuşite. 



Modul de organizarea şi desfăşurare a examenului de finalizare a studiilor de 

nivel licenţă şi masterat este reglementat printr-un regulament specific, care se 

actualizează în acord cu metodologia-cadru de organizare şi desfăşurare a examenelor 

de licenţă/diplomă şi disertaţie.  

Integrarea examinării în proiectarea predării şi învăţării, pe cursuri şi 

programe de studii 

În Facultatea de Geografie formele de verificare prevăzute de Regulamentul 

privind activitatea profesională a studenţilor (nivel licenţă şi master) sunt în baza 

Sistemului european de credite transferabile (ECTS). Formele de evaluare examen, 

colocviu şi verificare pe parcurs se regăsesc în planurile de învăţământ ale programelor 

de studiu de la nivelurile licenţă, master, doctorat, lucru ce realizează integrarea 

examinării în proiectarea predării şi învăţării pentru programele de studiu.  

Prezentarea procedurilor de evaluare este obligatoriu a fi comunicată 

studenţilor la primul curs. Ultimul capitol al Fişei disciplinei se referă la evaluarea 

studenţilor şi conţine criteriile şi metodele de evaluare pe fiecare tip de activitatea 

didactică, ponderea acestora în nota finală şi standardul minim de performanţă. 

Practica studenţilor 

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 2017 – 2018 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. 

 

 



IV.4. Proceduri de evaluare periodică a calităţii corpului profesoral 

Conducerea FG urmăreşte realizarea unui raport optim între numărul cadrelor 

didactice titulare şi numărul de studenţi înmatriculaţi, armonizare realizată prin 

stabilirea cifrei de şcolarizare, politica de ocupare a posturilor vacante şi strategia de 

pregătire a personalului didactic conform criteriilor impuse de legislaţia în vigoare. 

Evaluarea anuală a activităţii personalului didactic se efectuează în funcţie de 

criterii specifice învăţământului de excelenţă, elaborate în acord cu misiunea şi 

obiectivele Universităţii din Bucureşti. Evaluarea activităţii personalului didactic se 

face anual, conform fişei de evaluare, al cărei conţinut se aprobă prin hotărârea 

Senatului UB. 

Fişa de evaluare anuală corelată cu fişa postului respectiv se finalizează prin 

acordarea unui punctaj şi cuprinde următoarele 4 criterii principale: 

1. Activitatea didactică 

2. Activitatea de cercetare ştiinţifică 

3. Servicii instituţionale / activităţi administrative 

4. Relaţia cu societatea 

La evaluarea activităţii didactice prestate de personalul didactic participă doar 

studenţii care au urmat acea disciplină. Evaluarea personalului didactic de către 

studenţi vizează o serie de aspecte importante legate de procesul de învă�ământ �i 

implicarea cadrului didactic (vezi Anexa). Scopul urmărit în evaluarea gradului de 

îndeplinire a obligaţiilor didactice şi a respectării prevederilor Cartei referitoare la 

prestigiul şi interesele Universităţii şi ale comunităţii academice universitare este acela 

de a identifica gradul de îndeplinire a obligaţiilor didactice şi respectarea prevederilor 

esenţiale ale Cartei referitoare la prestigiul, interesele Universităţii şi ale comunităţii 

academice universitare. 

Pentru anul universitar 2017-2018 evaluarea personalului didactic din FG se 

prezintă în figura de mai jos. 

Comisia de Evaluare şi Asigurare a Calităţii din FG asigură evidenţa 

evaluărilor colegiale desfăşurate. Rezultatele evaluărilor sunt discutate în cadrul 

şedinţelor de departament, pe baza lor propunându-se măsuri de îmbunătăţire a calităţii 

actului didactic. Dosarele de evaluare conţin evaluările cadrelor didactice pe toate 

palierele �i sunt centralizate la CEAC. 

 

 



IV.5. Accesibilitatea resurselor adecvate învăţării 

Serviciile şi resursele oferite studenţilor FG sunt corespunzătoare pentru 

facilitarea învăţării şi pentru asigurarea unei vieţi studenţeşti de calitate. Astfel, 

Biblioteca facultăţii asigură baza documentară şi de informaţie necesară procesului de 

învăţământ, facilitează accesul rapid la toate categoriile de surse de informaţii şi 

servicii pentru utilizatori-studenţii facultăţii. 

Evaluarea activităţii didactice de către studenţi  ‐ FG

75,36%

excelent

21,91%

nivel bun

3,06%

satisfăcător

0,34%

mediocru

0,15%

necesită

îmbunătăţiri

0,1%

 nu e prezent

 

 

De asemenea, studenţii FG beneficiază de acces pentru studiu la Biblioteca 

Centrală Universitară „Carol I” din Bucureşti. Această este prima mare bibliotecă 

universitară din România care a introdus un sistem informatic integrat. Conectarea la 

baze de date naţionale şi internaţionale de nivel academic asigură sincronizarea cu 

tendinţele contemporane ale cunoaşterii, oferind utilizatorilor un potenţial remarcabil 

pentru studiu şi cercetare. Prin intermediul proiectului ANELIS coordonat de 

UEFISCDI - Unitatea Executiva pentru Finanțarea Învățământului Superior şi a 

Cercetării Ştiinţifice Universitare, din anul 2010 este posibil accesul electronic la 

literatura ştiinţifică de cercetare: Platforma de cercetare ScienceDirect, SpringerLink, 

Platforma de reviste American Institute of Physics (AIP), Thomson ISI - Web of 

Science, Thomson ISI - Journal Citation Report etc.  

Date referitoare la activitatea bibliotecii FG pot fi regăsite la adresa 

https://geo.unibuc.ro/biblioteca.html. 

Editura Universităţii din Bucureşti (https://editura-unibuc.ro/en/categorie-

produs/stiinte-ale-naturii/geografie/) �i Editura Ars Docendi publică cu prioritate 

cursuri, manuale şi reviste necesare studenţilor, acoperind întreaga arie curriculară a 

disciplinelor studiate la Facultatea de Geografie, dar şi lucrări ştiinţifice ale facultăţii.  



Facilităţile TIC destinate studenţilor din FG cuprind: 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), 

cu licen�ă actualizată în anul 2018; acces la Internet wireless în facultate; biblioteci 

electronice - se oferă acces on-line la bibliotecile electronice abonate prin intermediul 

Bibliotecii Centrale Universitare: Proquest, Springerlink, European Sources Online, 

PCI FulllText, History Online, Literature Online, Ebsco etc. 

Predarea ca sursă a învăţării 

În FG cadrele didactice au la dispoziţie o serie de instrumente audio-vizuale 

care se dovedesc a fi de un real folos în procesul de predare-învăţare. În felul acesta 

cadrele didactice îmbină metodele clasice de predare a cursurilor cu metodele 

moderne- activ-participative, furnizează surse noi de documentare, solicitând 

implicarea studentului în procesul de predare-învăţare prin îndrumarea acestuia spre 

informaţiile necesare. Conceperea activităţilor didactice are ca punct de pornire a 

învăţării predarea unor cunoştinţe teoretice urmată de testarea şi aplicarea practică a 

acestora prin activităţi de laborator/seminar sau de aplicaţii practice de teren/practică 

studenţească.. 

Programe de stimulare şi recuperare 

Studenţii care urmează cursurile programelor de licenţă sau master la zi pot 

beneficia de suport material, conform Regulamentului de acordare a burselor şi a altor 

forme de sprijin material pentru studenţii înmatriculaţi la cursurile de zi. În regulament 

sunt specificate categorii de burse, perioada de acordare, repartizarea fondurilor pe 

criterii de acordare a burselor. Astfel, pentru studenţii cu performanţe înalte de 

învăţare sunt acordate următoarele tipuri de burse: bursă de performanţă ştiinţifică, 

bursă de merit, bursă de studiu etc. 

FG sprijină studenţii cu dizabilităţi la programele sale de studii. Pentru unele 

examene se utilizează pentru ace�tia forme alternative de evaluare fară a diminua din 

calitatea acesteia (timp suplimentar, evaluare orală, grilă). Profesorii care coordonează 

lucrările practice/ seminariile asigură suport acestei categorii de studen�i prin oferirea 

unor activită�i suplimentare ce vizează recapitularea materiei pentru examen, 

explicarea unor termeni �i no�iuni cu grad de complexitate ridicat precum �i feed 

backul necesar în realizarea de proiecte. 

 



IV.6. Baza de date actualizată sistematic, referitoare la asigurarea internă 

a calităţii  

La nivelul FG există o centralizare şi o monitorizare a informaţiilor necesare 

sistemului de management al calităţii. Astfel, toată activitatea de evaluare a 

performanţei de cercetare ştiinţifică pentru fiecare cadru didactic, atât la nivel de 

departament şi/sau facultate, a performanţei pe dimensiunea cercetare ştiinţifică este 

cunoscută şi actualizată în permanenţă. 

Pentru învăţământul la distanţă a fost realizată o platformă online, care include 

materialele şi informaţiile necesare procesului de asigurare şi evaluare a calităţii 

specifice ID şi facilitează comunicarea între personalul universitar şi studenţi 

IV.7. Transparenţa informaţiilor de interes public cu privire la 

programele de studiu şi după caz certificatele, diplomele şi calificările 

oferite 

FG asigură transparenţa informaţiilor de interes public prin mai multe mijloace: 

panouri de afişaj amplasate în clădirea Facultăţii, site-ul web al Facultăţii 

(www.geo.unibuc.ro), buletinul informativ lunar al Facultăţii şi broşuri (Broşura 

Admiterii). 

Informaţiile care pot fi accesate direct de pe site-ul facultăţii 

(https://geo.unibuc.ro/): structura organizatorică, atribuţiile departamentelor, 

programul de funcţionare, programul de audienţe; numele şi prenumele persoanelor 

din conducerea; coordonatele de contact ale FG, respectiv: denumirea, sediul, 

numerele de telefon, adresa de e-mail; programele şi strategiile proprii; lista 

cuprinzând documentele de interes public; lista cuprinzând categoriile de documente 

produse şi / sau gestionate, potrivit legii, etc. 

Studenţii beneficiază de un ghid al studentului, actualizat anual, cu toate 

informaţiile relevante despre parcursul lor academic, activităţile extracurriculare şi 

serviciile-suport disponibile, drepturile lor şi oportunităţile pe care le oferă 

(https://issuu.com/asg_1/docs/ghidul_bobocului_2018). Absolvenţii primesc gratuit 

Suplimentul la diplomă care conţine toate informaţiile prevăzute de reglementările în 

vigoare. 

IV.8. Funcţionalitatea structurilor de asigurarea calităţii educaţiei, 

conform legii 

La nivel FG funcţionează Comisia pentru Evaluarea şi Asigurarea Calităţii, 

care coordonează şi monitorizează aplicarea procedurilor şi activităţilor de evaluare şi 



asigurare a calităţii procesului educaţional. Comisia desfăşoară permanent activităţile 

prevăzute prin reglementările în vigoare. 

Dintre obiectivele şi responsabilităţile acestei comisii precizăm: 

1. să promoveze cultura calităţii, în acord cu viziunea, misiunea şi politica UB şi în 

concordanţă cu dinamica naţională, europeană şi internaţională în domeniu;  

2. să introducă şi să implementeze proiecte de dezvoltare a calităţii la nivelul FG şi să 

stabilească măsuri pentru consolidarea acesteia, în acord cu bunele practici europene;  

3. să determine criterii standard de performanţă în educaţie şi cercetare;  

4. să introducă evaluări şi analize pe baza criteriilor de calitate la nivel FG;  

5. să asigure feedback din partea studenților și angajatorilor;  

Anual se elaborează, Raportul privind evaluarea internă a calităţii la nivel de 

FG şi comisia face propuneri privind îmbunătăţirea activităţii de evaluare şi asigurare 

a calităţii, în concordanţă cu standardele naţionale şi europene. Acesta este prezentat 

�i discutat în CF. Membrii Comisiei se întrunesc lunar/trimestrial sau de câte ori este 

necesar.  

 
IV.9. Asigurarea externă a calităţii în mod periodic 

În FG pentru Ciclul I de studii universitare funcţionează 2 domenii licenţă: 

Geografie şi Ştiinţa Mediului.  

 
Nr. 
Crt

. 

 
 

Domeniul 
fundamental 

 
 

Domeniul 
de licenţă 

 
 

Programul de studii 

Anul 
acreditării 

Iniţiale/ 
autorizării 
provizorii 

 
Anul 

ultimei 
reacreditări 

1. Științe ale naturii Geografie Geografie – București (IF) 1900/1990 2015 

2. Științe ale naturii Geografie Geografia turismului București (IF) 1997 2015 

3. Științe ale naturii Geografie Planificare teritorială – București (IF) 2003 2015 

4. Științe ale naturii Geografie Hidrologie și meteorologie- 
București(IF) 

2005 2015 

5. Științe ale naturii Geografie Cartografie- București (IF) 2005 2015 

6. Științe ale naturii Geografie Geografia turismului – Drobeta Turnu 
Severin (IF) 

2005 2015 

7. Științe ale naturii Geografie Geografia turismului – Călimănești 
(IF) 

2005 2017 

8. Științe ale naturii Geografie Planificare teritorială – Drobeta Turnu 
Severin (IF) 

2005 2015 

9. Științe ale naturii Geografie Geografia turismului Bucureşti (ID) 1998 2018 

10. Științe ale naturii Ştiinţa 
mediului 

Geografia mediului – Bucureşti (IF) 1991 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 Politici de mediu pentru dezvoltare durabilă. 



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.  

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. 

 
 
Nr. 
Crt 

 
Domeniul 

fundamental 

 
Denumirea programelor de studii 

Anul 
acreditării 

iniţiale/ 
autorizării 

 
Anul 

ultimei 
reacreditări 

1. Geografie Managementul resurselor şi activităţilor turistice (MRAT) 2008 2014 
2. Geografie Climatologie şi resurse de apă (CRA) 2008 2014 
3. Geografie Planificare teritorială şi managementul localităţilor urbane 

şi rurale (PTMLUR) 
2008 2014 

4. Geografie Geomorfologie şi cartografie cu elemente de cadastru 
(GCEC) 

2008 2014 

5. Geografie Geografie aplicată şi dezvoltare regională (GADR) 2014 2014 
6. Geografie Gestiunea spaţiului turistic şi servicii de ospitalitate 

(GSTSO) 
2010 2010 

7. Geografie Sisteme informaţionale geografice (SIG) 2011 2011 
8. Ştiinţa mediului Evaluarea integrată a stării mediului (EISM) 2008 2014 

9. Ştiinţa mediului Air-Environment Risks and Health Response (AERHR) 2010 2010 
10. Geografie Geodemografie şi vulnerabilităţi socioteritoriale (GVS) 2016 2016 
11. Geografie Dezvoltare teritorială inteligentă (DTI) 2016 2016 
12. Geografie Managementul dezastrelor (MD) 2016 2016 
13. Ştiinţa mediului Politici de mediu pentru dezvoltare durabilă (PMDD) 2017 2017 

 
V. Analize interne şi comparative 

V.1. 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 �i îmbunătă�ită 

(schimbarea tâmplăriei), 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 

Facultatea de Ştiinţe şi Mediu, Galaţi; Facultatea de Biologie, Ecologie şi protecţia 

mediului, UB; Administrarea Afacerilor, UB; Geografie – Târgovişte; Universitatea 

Spiru Haret; Facultatea de Management Turistic şi Comercial; Facultatea de Ştiinţe 

Economice, Finanţe si Bănci; Facultatea de Horticultură, Cluj; Facultatea de Ştiinţe ale 

Naturii şi Ştiinţe Agricole, Constanţa; Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iaşi, 

Facultatea de Geografie şi Geologie; Facultatea de Inginerie Marină; Facultatea de 



Ştiinţe ale Naturii şi Ştiinţe Agricole, Constanţa; Facultatea de Geografie, Cluj; 

USAMV, Facultatea de Îmbunătăţiri Funciare şi Ingineria Mediului; Facultatea de 

Silvicultură şi Exploatări Forestiere, Braşov; Facultatea de Navigaţie şi Transport 

Naval, Constanţa. 

 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. 

 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 privind starea facultăţii  

O analiză a resurselor financiare atrase de centrele de cercetare ale Facultăţii de 

Geografie prin proiecte de cercetare în perioada 2017-2018 indică comparativ cu anul 

2016-2017 o scădere a numărului de proiectelor finanţate din fonduri naţionale, 

internaţionale dar şi proiecte cu terţi. Acest lucru a avut loc pentru că în intervalul 

2017- 2018 nu au mai fost lansate competiţii de proiecte UEFISCDI la care să 

participe cadre didactice din facultate în calitate de directori/parteneri.  
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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). Astfel, în anul universitar 2017-2018 

a crescut numărul articolelor publicate comparativ cu anul universitar 2016-2017 în 

reviste aflate pe zona roşie (15), zona galbenă (6).  

 

V.3. Analize comparative cu alte facultăţi (benchmarking, poziţionarea 

facultăţii/domeniilor în diferite clasamente) 

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/Propuneri 

VI.1. Plan de măsuri 

În anul universitar 2017-2018 s-a acţionat conform planului operaţional, în 

vederea atingerii obiectivelor stabilite în planul strategic. Pentru perioada următoare 

direcţiile de acţiune vor fi legate de următoarele aspecte:  

 restructurarea şi modernizarea planurilor de învăţământ; 

 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; 

 


