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Conversie profesională și de Sisteme
Informaţionale Geografice (GIS)

„De ce Geografie? Pentru informaţiile interesante pe care le veţi primi de la profesori, dar
mai ales pentru că profesorii sunt open-minded, iar maniera interactivă în care ei vă oferă
aceste informaţii este una captivantă, curiozitatea voastră fiind astfel pe deplin valorificată.
Apoi, pentru proiectele pe care le veţi desfășura în echipă și prin care veţi deprinde anumite
abilităţi care vă vor ajuta pe parcursul studenţiei, pentru bine-cunoscutele practici de teren,
prin care veţi vedea lumea dintr-o altă perspectivă și veţi călători alături de prieteni și colegi.
Fiţi curioși când vă înscrieţi și căutaţi informaţii!” [Roberto, student]

Oportunităţi pentru studenţi
burse
•
•
•
•

Burse pentru performanţa știinţifică
Burse de performanţă Meritul Olimpic
Burse de merit
Burse de studiu pentru studenţii cu domiciliul în
mediul rural
• Burse sociale și sociale ocazionale
• Burse speciale acordate studenţilor cu rezultate
remarcabile în activităţi culturale sau sportive
• Burse speciale pentru activităţi extracurriculare

cazare
• Locuri de cazare în căminele
Universităţii din București

facilităţi sportive

biblioteci
• Biblioteca Facultăţii de Geografie
• Biblioteca Centrală Universitară „Carol I”

„Unde?”
• Sala de Sport din clădirea Facultăţii de Drept
• Sala de Sport „Pitar Moș” din clădirea Facultăţii de Limbi și Literaturi Străine
• Sala de Sport „Cămin Gaudeamus” din clădirea Facultăţii de Sociologie și Asistenţă Socială
• Baza sportivă a Departamentului de Educaţie Fizică și Sport
• Sala de Sport „Măgurele” din clădirea Facultăţii de Fizică

Oportunităţi pentru studenţi
centre de cercetare
• Centrul de Cercetări Geodemografice și Analiză Teritorială (CCGAT)
• Laboratorul de cercetări Biometeo – Climatice (BIOCLIMALAB)
• Centrul de cercetare „Gestiunea Resurselor de Apă și a Riscurilor
Hidrice” (G.R.A.R.H.)
• Centrul de Degradare a Terenurilor și Dinamica Geomorfologică (DTDG)
• Centrul interdisciplinar de cercetări avansate asupra dinamicii
teritoriale (CICADIT)
• Research Centre for Regional Analyses in Tourism Environment and
Sustainable Development (CARTEDD)
• Centrul pentru Studii de Risc, Modelare Spaţială și Dinamica
Sistemelor Terestre și Costiere
• Centrul de Cercetare a Mediului și de Efectuare a Studiilor de Impact
(CCMESI)
• Centrul de Geostrategii și Relaţii Externe
• Transdisciplinary Research Centre Landscape-Territory-Information
Systems CeLTIS
• Centrul de Cercetări Costiere pentru Protecţia Mediului (CCCPM)
• Centrul de Analiză Integrată și Management Teritorial (CAIMT)

mobilităţi internaţionale
• Burse Erasmus+, program al Comisiei Europene
• Parteneriate instituţionale și acorduri universitare de mobilitate

cu instituţii de învăţământ superior din toată lumea

• Consorţiul CIVIS

asociaţii studenţești
• Asociaţia Studenţilor Geografi (ASG-EGEA)
• UNIVERSITUR

Oferta
educaţională
LICENŢĂ

Oferta
educaţională
MASTERAT

• Geografie

• Geografie

• Știinţa mediului

•
•
•
•
•
•
•

• Geomorfologie și cartografie
cu elemente de cadastru
• Gestiunea spaţiului turistic și
servicii de ospitalitate
• Geografie aplicată și dezvoltare
regională
• Climatologie și resurse de apă
• Managementul resurselor și
activităţilor turistice
• Planificare teritorială și
managementul localităţilor
urbane și rurale
• Sisteme informaţionale
geografice
• Managementul dezastrelor
• Geodemografie și
vulnerabilităţi socio-teritoriale
• Dezvoltare teritorială
inteligentă

• Evaluarea integrată a stării
mediului
• Politici de mediu pentru
dezvoltare durabilă

Geografie
Geografia turismului (ID)
Geografia turismului
Planificare teritorială – Drobeta Turnu Severin
Cartografie
Hidrologie și Meteorologie
Planificare teritorială

• Știinţa mediului
• Geografia mediului

• Master didactic
Oferta
educaţională
DOCTORAT

• Școala Doctorală „Simion Mehedinţi –
Natură și Dezvoltare Durabilă”

Admiterea la Facultatea de Geografie: iulie și septembrie
LICENŢĂ

Selecţie

Scrisoare de
motivaţie
(admis/respins)
+

100%

media de la
Bacalaureat

MASTERAT
70%

media anilor de studii

30 %

media examenului
de licenţă

Pentru detalii privind numărul de locuri și perioada de înscriere, vezi admitere.unibuc.ro, precum și
geo.unibuc.ro/licenta.html și geo.unibuc.ro/admitere_master.html

Oportunităţi de carieră

geografie

• Profesor în învăţământ universitar și
preuniversitar;
• Cercetător în institute de cercetare;
• Cartograf în instituţii publice și companii
specializate;
• Ofiţer sisteme de informare geografică;
• Funcţionar dezvoltare durabilă;
• Specialist în turism;
• Urbanist;
• Hidrolog;
• Meteorolog;
• Specialist în marketing de turism;
• Analist în turism.

știinţa
mediului
• Inspector de mediu;
• Consultant de mediu;
• Specialist de comunicare în ONG de mediu,
Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor etc.;
• Specialist în administraţii ale ariilor protejate.

„Să urmez Facultatea de Geografie este una dintre cele mai bune decizii pe care le-am luat.
Trei ani și jumătate încărcaţi cu informaţii, prieteni și amintiri. Nu găsesc a mi se potrivi altă
facultate în afară de aceasta. Geografia nu am ales-o din pasiune, ci din curiozitatea de a afla
ce se întâmplă în jur […] În cadrul facultăţii vei găsi profesori care își transformă cursurile, le
mută din amfiteatru în teren și care apelează la metode non-formale de predare pentru ca tu să
înţelegi mai bine informaţiile predate. Profesori pregătiţi, adevăraţi profesioniști în domeniu
și dornici de a da mai departe cunoștinţele acumulate.
Suntem recunoscuţi pentru cele mai frumoase și memorabile aplicaţii practice din cadrul
Universităţii. Cel mai așteptat moment al anului este săptămâna în care studenţii se mută în
teren și descoperă România cu ochi de geograf. Atunci tot timpul ni-l petrecem călătorind
alături de colegi și profesori [...]” [Alina]

admitere.unibuc.ro
geo.unibuc.ro
facebook.com/FacultateadeGeografieUB
Bd. Nicolae Bălcescu, nr. 1, sector 1, București, România
E-mail: secretariat@geo.unibuc.ro
Tel.: (+40) 21 305 38 09; (+40) 21 305 38 13; (+40) 21 305 38 10
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