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Prezentul raport prezintă în mod sintetic starea Facultății de Geografie în anul 2020. O 

parte din informații au fost cuprinse și în Raportul de autoevaluare privind asigurarea calității 

pentru anul 2019- 2020. Acesta a fost realizat în concordanță cu cerințele Legii 1/ 2011 și a 

Cartei Universității din București şi are la bază structura Strategiei și Raportului Rectorului 

Universității din București. Pentru anul 2021 prezentul raport va avea o structură nouă care 

decurge din Strategia Facultății de Geografie pentru perioada 2020-2023 și din Planul 

operațional al Facultății de Geografie pe anul 2021. 

 

1. Situația financiară 

Activitatea desfăşurată în anul bugetar 2020 a avut drept cadru legislativ actele normative 

care reglementează activitate instituţiilor publice, în mod special, prevederile Legii Educaţiei 

Naţionale nr. 1/2011 cu modificările şi completările ulterioare. Strategia abordată de Facultatea 

de Geografie a avut ca scop principal întărirea, dezvoltarea şi consolidarea patrimoniului, precum 

şi gestionarea eficientă a acestuia. În timpul anului s-a analizat în permanenţă execuţia bugetară, 

s-au luat măsuri pentru urmărirea încasărilor, dar mai ales controlul plăților precum şi pentru 

încadrarea în prevederile bugetare ale facultăților 

Situația financiară existentă la nivel de facultate după datele furnizate de UB (vezi tabel 

de mai jos) pentru anul 2019 ne arată că facultatea se gășește într-un echilibru bugetar (un ușor 

excedent).  

Situația financiară 2019 

Nr. 

ctr. 

FACULTATEA DE GEOGRAFIE 

VENITURI  TOTALE 

Total Licență  

(inclusiv gradul I) 

 

Master 

Granturi 

doctorale 

1. Finanțare instituțională Științele 

Pământului și Atmosferei 

12,095,491.29 5,696,374.64 4,974,568.52 1,424,548.13 

2. Finanțare suplimentară Științele 

Pământului și Atmosferei 

4,217,325,00    

3. Taxe încasate 328,991.70 266,201.70 34,230.00 28,560.00 

4. Alte venituri 257,223.00    

 Total 16,899,030.99    

 CHELTUIELI  TOTALE     

1. Salarii și contribuții 13,588,161.08    

2. Cheltuieli mateiale din venituri 

facultate 

222,939.47    

3. Burse 4,000.00    

4. Transport 52,680.00    

5. Alte cheltuieli 332,562.05    

6. Note comandă 70,579.00    

7. Total 13,970,921.60    

8. Venituri  - Cheltuieli   2,928,109.39    
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Situația pe anul 2020 nu a fost finalizată încă, dar din datele care ne-au fost prezentate la 

evaluarea decanilor de către Rector, situația este similară (excedentul chiar s-a mărit), pe fondul 

diminuării unor cheltuieli în perioada de pandemie. 

 

2. Activitatea didactică 

Programele de studii care funcţionează în Facultatea de Geografie asigură conformitatea 

între competenţele dobândite în învăţământul superior şi rezultatele învăţării aferente 

competenţelor specifice ocupaţiilor existente în Clasificarea Ocupaţiilor din România sau 

standardul internaţional de clasificare a ocupaţiilor (Internationla Standard Classification of 

Occupations ISCo-08). În Facultatea de Geografie funcționează Învăţământul la Distanţă şi 

programele postuniversitar pentru promovarea unor programe de formare continuă şi dezvoltare 

profesională. Pentru anul universitar 2020-2021 situația studenților înscriși pe cicluri de studii a 

cunoscut o tendință ușor negativă (tabelul de mai jos).  

 

Numărul de studenți ai FG 2020-2021 

Nivelul Număr de studenţi 

Licenţă 1 348 

Master 606 

Doctorat 81 

Total 2 035 
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La buget licență și master în anul universitar 2020-2021 sunt înmatriculați 1759 de 

studenți, după cum se poate observa și din graficul de mai sus. La admiterea din anul 2020 au 

fost înmatriculați la buget - 408 studenți licență și 288 master, iar la taxă 157 la licență și 47 la 

master.  FG deține cea mai echilibrată distribuție studenți înmatriculați- capacitate de școlarizare 

din UB (graficele de mai jos), mai ales la nivel de master.  

În Facultatea de Geografie toate programele de studii sunt acreditate, în anul 2020 

realizându-se evaluarea Domeniul Studii Universitare de Masterat – Știința Mediului și a 
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programelor de licență Geografia Mediului și Hidrologie- Meteorologie (cuprinse în evaluarea 

instituțională). 

 

 

 

Pentru Ciclul I de studii universitare de licență funcţionează 2 domenii: Geografie şi 

Ştiinţa Mediului- 10 programe la nivel de licență.   



6 

 

La Ciclul II de studii universitare de masterat sunt organizate studii în domeniul 

Geografie şi domeniul Ştiinţa Mediului cu un total de 12 programe de master (12 funcționale)- 

10 domeniul Geografie și 2 Domeniul Știința Mediului (tabelele de mai jos). 

 

Programele de studii universitare de licență 

 

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 2020 

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 2018 

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 2020 

 

Domenii/ Programe studii univesitare de master 

 

Nr. 

Crt 

 

Domeniul 

fundamental 

 

Denumirea programelor de studii 

Anul 

acreditării 

iniţiale/ 

autorizării 

 

Anul 

ultimei 

reacreditări 

1. Geografie Managementul resurselor şi activităţilor turistice (MRAT) 2008 2020 

2. Geografie Climatologie şi resurse de apă (CRA) 2008 2020 

3. Geografie Planificare teritorială şi managementul localităţilor urbane 

şi rurale (PTMLUR) 
2008 2020 

4. Geografie Geomorfologie şi cartografie cu elemente de cadastru 

(GCEC) 
2008 2020 

5. Geografie Geografie aplicată şi dezvoltare regională (GADR) 2014 2020 

6. Geografie Gestiunea spaţiului turistic şi servicii de ospitalitate 

(GSTSO) 
2010 2020 

7. Geografie Sisteme informaţionale geografice (SIG) 2011 2020 

8. Ştiinţa mediului Evaluarea integrată a stării mediului (EISM) 2008 2020 

9. Geografie Geodemografie şi vulnerabilităţi socioteritoriale (GVS) 2016 2020 

10. Geografie Dezvoltare teritorială inteligentă (DTI) 2016 2020 

11. Geografie Managementul dezastrelor (MD) 2016 2020 

12. Ştiinţa mediului Politici de mediu pentru dezvoltare durabilă (PMDD) 2017 2020 

 

Admiterea la FG se organizează pentru domeniile şi specializările acreditate şi 

autorizate la data desfăşurării admiterii. Consiliul Facultăţii se ocupă de promovarea 

informaţiilor referitoare la ofertele educaţionale şi admitere prin diverse mijloace. Astfel, 
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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. Se poate menţiona Caravana Facultății de Geografie care a fost prezentă din 

noiembrie 2019 până în martie 2020 în licee din București și din județe din sudul țării. Au fost 

vizitate 17 licee din București și din județele : Prahova, Teleorman, Argeș, Călărași și Giurgiu. 

De asemenea, se pot menționa cursurile dedicate elevilor „Porți spre Geografie”. Având în 

vedere situația specifică generată de pandemia de coronavirus și de măsurile de distanțare socială 

impuse la nivel național pentru micșorarea riscului de infectare, aceste acțiuni au fost întrerupte. 

Cu viitorii studenți FG comunică folosind şi paginile socializare cum ar fi Facebook - 

https://www.facebook.com/FacultateadeGeografieUB/, cu pagini specifice admiterii. 

Admiterea în ciclul de studii de licenţă în vara anului 2020 s-a desfășurat în conformitate 

cu principiile din Metodologia privind organizarea şi desfăşurarea admiterii, document ce poate 

fi accesat şi de pe pagina web a FG: http://geo.unibuc.ro/admitere_licenta_2020.html. Aceasta a 

fost aprobată de consiliul facultăţii și a fost elaborată ținând cont de situația generată de 

pandemia de coronavirus și de măsurile de distanțare socială impuse la nivel național pentru 

micșorarea riscului de infectare cu COVID-19. Astfel, a existat preînscrierea candidaților în 

perioada 18.06-05.07.2020 utilizând aplicația admitereonline.unibuc.ro., în perioada 06.07.2020 

– 19.07.2020 a avut loc înscrierea candidaților online prin intermediul aplicației 

admitereonline.unibuc.ro. Având în vedere desfășurarea on-line a întregului proces de admitere, 

numărul candidaților a fost mai amre. 

Admiterea la masterat s-a realizat online prin intermediul aplicației 

admitereonline.unibuc.ro având în vedere situația generate. Admiterea la toate programele de 

studii universitare de masterat s-a efectuat pe baza mediei obținute astfel: - 70% media aritmetică 

a anilor de studii: - 30% media examenului de licență (indiferent de anul susținerii și de 

structura sa). Recrutarea la masterat a fost una foarte bună, gradul de retenție al candidaților 

fiind de 98%. 

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

http://geo.unibuc.ro/admitere_doctorat_2020.html sau site şcoala doctorală Simion Mehedinţi 

www.scoaladoctorala.geo.unibuc.ro. 

Admiterea doctoranzilor se realizează printr-un colocviu programat în luna septembrie. 

Concursul de admitere se desfășoară pentru candidații din Domeniul Geografie la cele trei 

https://www.facebook.com/FacultateadeGeografieUB/
http://geo.unibuc.ro/admitere_licenta_2020.html
http://geo.unibuc.ro/admitere_doctorat_2020.html
http://www.scoaladoctorala.geo.unibuc.ro/
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subdomenii (Geografie fizică, Geografie umană și Cercetarea mediului) prin concurs unic, 

evaluarea realizându-se de către o comisie unică, din care fac parte conducătorii de doctorat la 

care există candidați înscriși. În septembrie 2020 admiterea s-a realizând online având în vedere 

situația generată de pandemia de coronavirus și de măsurile de distanțare socială impuse la nivel 

național pentru micșorarea riscului de infectare cu COVID-19.  

Finalizarea studiilor a constat pentru prima dată la nivel de licență într-o singură probă- 

Susținerea lucrării de licență, iar la masterat- Susținerea lucrării de disertație, ambele desfășurate 

on –line, fără a avea loc niciun fel de incident. 

Curriculumul specializărilor pentru nivelul de licenţă şi masterat a suferit unele 

modificări legat de planurile de învăţământ în conformitate cu noile standarde specifice 

ARACIS, precum şi cu competenţele vizate prin RNCIS. De asemenea, s-a urmărit actualizarea 

programelor analitice şi oferirea unui pachet diversificat/ adecvat de cursuri opţionale. Un punct 

slab al planurilor de învăţământ la nivelul ciclului de licenţă îl reprezintă numărul mare de 

materii de studiu/ de ore la nivelul anilor terminali, precum şi existenţa unor cursuri cu un 

pronunţat caracter informativ sau a unor conţinuturi care se repetă de la un curs la altul. 

Metodele şi tehnicile de predare şi învăţare sunt stabilite de 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 s-a adaptat la pandemie susținând cursurile în sistem online și au fost generate 

adresele de e-mail instituționale de tipul prenume.nume@s.unibuc.ro pentru toți studenții. 

Adresele de e-mail generate au fost încărcate în UMS și pot fi regăsite de către fiecare student în 

carnetul online la adresa ums.unibuc.ro, în zona de date personale. Pentru susținerea cursurilor 

în sistem online UB a venit în ajutorul facultăților și a pus la dispoziție o platforma MOODLE 

https://moodle.unibuc.ro/.  

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 în baza unui parteneriat intre ISMB si 

UB realizate cu unităţi școlare indicate de Inspectoratul şcolar al Municipiului Bucureşti pe baza 

experienţei şi calităţii profesorilor predători. În anul universitar 2019 – 2020 un număr de 165 de 

https://geo.unibuc.ro/prezentare_programe.html
https://moodle.unibuc.ro/
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studenţi au urmat la Modulul Psiho-pedagogic nivel I disciplina Practica pedagogică în 15 unităţi 

de învăţământ din Municipiul Bucureşti. 

Pentru intervalul analizat există 176 de parteneriate de practică, dată fiind situația 

concretă o parte dintre acestea nu au funcționat. În anul 2020, componenta practică a procesului 

de învățământ a avut cel mai mult de suferit. 

 

3. Cercetarea 

În 2020 în FG s-au derulat 40 contracte de cercetare (cu 13 mai multe față de anul 2019) 

obţinute prin competiţii naţionale: proiecte de cercetare aplicativă, contracte pentru cercetare 

exploratorie, contracte de cercetări doctorale şi postdoctorale, contracte de alte tipuri LIFE 

NATURE, ERA-NET, PN 2, tinere echipe și alte forme de cercetare, contracte cu terţi (vezi 

Anexa). La ultima competiţie de proiecte lansată de UEFISCDI pentru tipurile de proiecte PED 

(Proiect experimental demonstrativ), PD (Proiecte de cercetare postdoctorală) sau TE (Proiecte 

de cercetare pentru stimularea tinerelor echipe independente), FG a câștigat 5 proiecte PD și 6 

proiecte TE. 
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O analiză a resurselor financiare atrase de centrele de cercetare ale Facultăţii de 

Geografie prin proiecte de cercetare în perioada 2019 - 2020 indică comparativ cu anul 2018-

2019 o creștere a numărului de proiectelor finanţate din fonduri naţionale, internaţionale dar şi 

proiecte cu terţi. Acest lucru a avut loc pentru că în intervalul 2019- 2020 au fost lansate 

competiţii de proiecte UEFISCDI la care au participat cadre didactice din facultate în calitate de 

directori/parteneri etc. 

Rezultatele obţinute în urma derulării proiectelor de cercetare subliniază preocuparea 

pentru creşterea eficienţei şi calităţii cercetării, 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 2020 a crescut numărul articolelor publicate comparativ cu 

anul 2019 în reviste aflate pe zona roşie Q1 (23), zona galbenă Q2 (19).  
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Sinteza rezultatelor cercetării pe anul 2020 

Articole publicate  în reviste din zona roșie  23 

Articole publicate în reviste din zona galbena  19 

Articole publicate în alte reviste indexate ISI cu factor de impact sau în Arts & Humanities 

Citation Index, neconsiderate la punctele 1 si 2  

15 

Articole publicate în reviste indexate ISI fără factor de impact sau indexate în baze de date 

internaționale (inclusiv proceedings-uri cu articole în extenso)  

55 

Articole în alte categorii de publicații științifice cu referenți/ colective editorial  3 

Rezumate publicate în volumele unor manifestări științifice  21 

Cărți (inclusiv monografii, tratate, atlase)  9 

Capitole in volume colective /edituri de prestigiu internațional  20 

Editor al unor cărți/ numere speciale ale unor reviste științifice  3 

 

 La acestea se adaugă proiecte pe fonduri structurale- 5, ROSE-1, alte tipuri-10 și trebuie 

să subliniem ca în 2020 s-a semnat proiectul LIFEWATCH prin care se va realiza o 

infrastructură de cercetare modernă la stațiunile de la Orșova și Sfântu Gheorghe. 

Se urmărește de asemenea, promovarea revistelor și manifestărilor ştiinţifice organizate/ 

co- organizate în facultate (tabelul de mai jos), prin intermediul site-ului Facultăţii de Geografie 
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şi a mijloacelor de informare la nivelul UB. Dintre revistele care au prezentat activitate editorială 

pe parcursul anului 2020 menţionăm Analele Universităţii din Bucureşti, seria Geografie, Human 

Geographies, Journal of Urban and Regional Analysis, Journal of Environment and Tourism 

Analysis, Geo Patterns.  

 

Manifestări științifice organizate/ co-organizate în 2020 

Nr. 

crt. 

Titlu conferință Perioada Locul 

organizării 

Număr 

participanți 

1. Simpozion Internațional Patrimoniu Industrial – Conservare, 

Promovare Culturală și Reutilizare Inteligentă 

23-24 Aprilie 

2020 

București 30 

2. Emmanuel de Martonne și Noua Românie. Conferință 

aniversară la 100 de ani de la semnarea Tratatului de la 

Trianon 

4 Iunie 2020 București 50 

3. Conferinta internationala, Socio-Ecological Practice Research 

for Sustainable Landscape Governance, The European Land-

Use Institute (ELI), the Institute of Research, University of 

Bucharest (ICUB), Faculty of Geography, Doctoral School 

Simion Mehedinți, SEPER, IALE 

6 - 10 Sept. 

2020 

București 150 

4. Conferința internațională a Facultății de Geografie The 2nd 

international conference –RE-SHAPING TERRITORIES, 

ENVIRONMENT AND SOCIETIES: NEW CHALLENGES 

FOR GEOGRAPHY 

20 - 21 Nov. 

2020 

București 80 

5. Simpozionul Național al Studenților Geografi, ediția a XXV-a 28 - 29 

Martie 2020  

București 46  

6. Simpozionul Național Studențesc de Geografie Umană și 

Turism 

25-26 Aprilie 

2020 

București 100  

 

4. Resurse umane 

În prezent în FG sunt angajate 86 de cadre didactice (2 pe perioada determinată - lectori). 

În tabel, este prezentată structura acestora pe departamente. Pe grade didactice în FG (2020-

2021) sunt: 14 profesori, 24 conferențiari, 34 lectori, 14 asistenți. Din cei 14 profesori - 10 

îndeplinesc standardele CNATDCU, iar din 24 de conferențiari 9 îndeplinesc aceleași standarde.  

În tabel este prezentată situația posturilor didactice finanțate de la buget și din venituri 

proprii. Se poate observa tendința de scădere sau menținere constanță a numărului de posturi, în 

funcție de formațiunile de studiu. Pe domenii și subdomenii de cercetare structura existentă a 

personalului este echilibrat distribuită, ținând cont de programele de studii gestionate de fiecare 

departament, respectiv de orele alocate pe program de studiu. 
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Situația generală personalului din facultate 2019-2020 

Categorii personal Număr personal la  

1 octombrie 2019 

Personal didactic cu norma de bază 84 

Număr total de asistenți titulari, din care: 14 

- număr asistenți care au urmat modulul de 

pregătire psihopedagogică 

14 

Personal didactic asociat din care:  

- cadre didactice pensionate 6 

- personal didactic titularizat în alte 

instituții de învățământ 

10 

- specialiști din mediul de afaceri 12 

Personal didactic pe perioadă determinată 2 

Personal de cercetare 14 

Personal didactic auxiliar și nedidactic 28 

 

În cadrul facultății erau la 1.01.2020 - 86 de posturi ocupate pe durată determinată şi 

nedeterminată. Numărul de posturi total este de 180, ceea ce înseamnă o pondere a posturilor 

ocupate de 49 %. 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 specialiști de la alte instituții, cu precădere la programele masterale. 

De asemenea, o parte din posturile vacante sunt la filiale şi au o viabilitate redusă.  
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Structura personalului didactic pe categorii de posturi 

 

 

5.Activitățile studențești 

Facultatea de Geografie a încurajat și sprijinit inițierea și desfășurarea activităților 

cercurilor studențești. Acestea s-au format în ultimii ani la inițiativa unor cadre didactice și a 

unor grupuri de studenți interesați de un anumit domeniu de aprofundare. Întâlnirile realizate cu 

regularitate, dar și seriozitatea temelor dezbătute/abordate la aceste cercuri studențești, le-a 

menținut în activitate și chiar a generat o serie de rezultate lăudabile: participări la reuniuni 

științifice, dezvoltarea unor parteneriate, inițierea unor stagii de internship, etc.  

Toate întâlnirile sau evenimentele organizate de aceste entități au un spațiu dedicat pe 

site-ul Facultății de Geografie și unde sunt mediatizate 

http://geo.unibuc.ro/cercuri_studentesti.html.  

Cercurile active în acest moment în Facultatea de Geografie sunt:  

 Cercul de geomorfologie Carpatica  

 Cercul Științific Studențesc de Știința Mediului  

 Cercul Științific studențesc de GIS 

 Cercul Științific de Planificare Urbană și Rurală 

 Cercul de Cartografie Anton Năstase 

 Cercul Științific Studențesc de Turism  

 Cercul de fotografie Vasile Sencu  

 Cercul de Climatologie și Protecția Mediului Aerian   

 

http://geo.unibuc.ro/cercuri_studentesti.html
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Activitățile extracurriculare îmbracă forme și conținuturi foarte diferite dar care întregesc 

imaginea de ansamblu a studenților facultății noastre și preocupările lor pentru cunoaștere și 

învățare. În anul 2020 a avut loc un număr mai redus de activități extracurriculare, având în 

vedere condițiile concrete de desfășurare a activității (tabelul de mai jos) 

 

 
Denumire eveniment  

Anul lansării 
evenimentul

ui 

Perioada de 
desfășurare 

În organizarea 
evenimentului au 

fost implicați 
studenți 
DA/NU 

Link sau document care să 
ateste organizarea 

programului/acțiunii 

Training + Vizită 
planificare în Orvieto, 
Italia 
Proiect Erasmus+ 
„HURRICANE HUman 
Rights awareness Raising 
by Improving Creative 
Actions and Non formal 
Education” (2019-2-IT03-
KA105-016492) 

2019 9-17 
octombrie 
2019 
28-31 ianuarie 
2020 

DA https://www.facebook.co

m/Asociatia.Universitur 

 

Training + Vizită 
planificare în Orvieto, 
Italia 
Proiect Erasmus+ 
„P.E.A.C.E. - Promoting 
European Awareness to 
Contrast Extremism” 
(2019-2-IT03-KA105-
016518) 

2019 11-19 

noiembrie 

2019, 13-16 

februarie 

2020 

DA https://www.facebook.co

m/Asociatia.Universitur 

 

Inițiativă locală în 
București 
Proiect Erasmus+ „GAGA 
– Global Action for 
Gender Awareness” 
(602125-EPP-1-2018-1-IT-
EPPKA2-CBY-ACPALA) 

2019 22 ianuarie 

2020 

DA https://www.facebook.co

m/Asociatia.Universitur 

 

Licența bate la ușă  2017 Februarie 

2020 

DA https://www.facebook.co
m/AsociatiaStudentilorGe
ografi  

Inițiativă locală în 
București 
Proiect Erasmus+ „GAGA 
– Global Action for 
Gender Awareness” 
(602125-EPP-1-2018-1-IT-
EPPKA2-CBY-ACPALA) 

2019 30 ianuarie 

2020 

DA https://www.facebook.co

m/Asociatia.Universitur 

 

Foto Practica, ediția a 
XVII -a 

2004 Mai 2020 DA https://www.facebook.co
m/AsociatiaStudentilorGe

https://www.facebook.com/Asociatia.Universitur
https://www.facebook.com/Asociatia.Universitur
https://www.facebook.com/Asociatia.Universitur
https://www.facebook.com/Asociatia.Universitur
https://www.facebook.com/Asociatia.Universitur
https://www.facebook.com/Asociatia.Universitur
https://www.facebook.com/AsociatiaStudentilorGeografi
https://www.facebook.com/AsociatiaStudentilorGeografi
https://www.facebook.com/AsociatiaStudentilorGeografi
https://www.facebook.com/Asociatia.Universitur
https://www.facebook.com/Asociatia.Universitur
https://www.facebook.com/AsociatiaStudentilorGeografi
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ografi  

ASG Buddy – îndrumarea 
candidatilor și a bobocilor 
Facultății de Geografie  

2016 Iunie-

septembrie 

2020 

DA https://www.facebook.co
m/AsociatiaStudentilorGe
ografi  

 

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. În anul universitar 2019-2020 numărul total de burse 

acordate a fost de 452 pentru care suma alocată de UB a fost de 322 883 RON/lună. Cuantumul 

burselor este următorul: bursă de performanţă (945 lei/student/lună), de merit (840 

lei/student/lună), de studiu (735 lei/student/lună), sociale (630 lei/student/lună). Din suma 

alocată, Comisia de Acordare a Burselor din facultate a hotărât alocarea acordarea de 4 burse de 

performanţă, 151 burse sociale, 26 de burse merit II (merit) și 271 de burse merit I (studiu). 

Comisia de acordare a burselor a fost constituită conform Regulamentului privind acordarea 

burselor pentru studenţi – ciclurile de studii de licenţă şi masterat şi a aprobată în Consiliul FG.  

Conducerea Facultății de Geografie a încurajat competiția pentru ocuparea locurilor 

studenților reprezentanți în Consiliul Facultății și în Senatul Universității din București. Alegerile 

studenților reprezentanți s-au organizat – conform prevederilor Senatului UB – de către asociația 

studențească reprezentativă în facultate respectiv Asociația Studenților Geografi, dar au fost 

monitorizate de prodecanul cu probleme studențești în calitate de observator.  

Toate anunțurile legate de acest proces au fost mediatizate pe site-ul facultății și pe 

pagina de Facebook, iar scrisorile de intenție ale candidaților alături de cererile formale au fost 

depuse on-line. Pentru a încuraja comunicarea eficientă între studenți și conducerea facultății, 

datele de contact ale studenților reprezentanți sunt permanent afișate pe site-ul instituției și au 

fost organizate semestrial întâlniri între aceștia și șefii de an și de specializare moderate de 

prodecanul cu probleme studențești.  

Din păcate se observă o lipsă de interes a studenților pentru acest proces democratic, fapt 

ce conduce la repetarea tururilor de scrutin, iar viitorul corp de conducere al Facultății ar trebui 

să aibă drept obiectiv o creștere a procentului studenților participanți la procesul de alegere a 

reprezentanților în Consiliul Facultății și în Senatul Universității din București. 

 

https://www.facebook.com/AsociatiaStudentilorGeografi
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