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1. Studiu pedogeografic al unei unităţi fizico-geografice sau teritoriu administrativ.
2. Influenţa condiţiilor naturale asupra modului de utilizare al terenurilor dintr-o unitate
fizico-geografică sau teritoriu administrativ.
3. Studiu fizico-geografic al unei unităţi de relief sau teritoriu administrativ, cu privire
specială asupra solurilor
4. Evoluţia adminitrativ-teritorială a unei localităţi, judeţ etc, reflectată în documente
cartografice.
5. Studiu geografic privind o unitate administrativ-teritorială ( municipiu, oraș, comună),
cu referire la protecția mediului .

Conf. univ. dr. Daniela Dumitrescu
Vulnerabilitatea demografică și socială a așezărilor umane. Studii de caz
Mutații geodemografice ale așezărilor umane din România
Comportamentul demografic și social al așezărilor umane din România
Migrația internațională și impactul socio-economic asupra așezărilor umane din
România. Studii de caz .
5. Disparități demografice, sociale și economice regionale, inter și intra-regionale.
6. Evaluarea potențialului de dezvoltare durabilă a unei zone rurale fragile și elaborarea
unor modele prospective
7. Evaluarea potențialui turistic de dezvoltare durabilă a peisajelor culturale - studii de
caz.
8. Evaluarea potențialui turistic de dezvoltare durabilă a așezărilor rurale - studii de caz.
9. Studii de geografie rurală
1.
2.
3.
4.

Conf. univ. dr. Gica Pehoiu

1.
2.
3.
4.

În domeniul turismului:
Turismul şi dezvoltarea durabilă într-o regiune/zonă/localitate. Studii de caz
Strategii de dezvoltare a ecoturismului. Studii de caz
Turismul montan în spaţiul românesc. Studii de caz
Turismul balnear în spaţiul românesc. Studii de caz

5. Turismul cultural-istoric. Studii de caz
6. Turismul urban şi dezvoltarea durabilă. Studii de caz
7. Impactul activităţilor turistice asupra factorilor de mediu. Studii de caz.

1.
2.
3.
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În domeniul mediului:
Calitatea aerului într-o regiune/zonă/localitate. Abordări în context actual
Calitatea apei într-o regiune/zonă/localitate. Abordări în context actual
Calitatea factorilor de mediu într-o regiune/zonă/localitate.
Impactul activităţilor antropice asupra factorilor de mediu. Studii de caz.

În domeniul didacticii geografiei
1. Strategii didactice de optimizare a activităţilor cu profil geografic
2. Proiectarea activităţii didactice la geografie axată pe competenţele cadrului european
3. Evaluarea activităţilor cu caracter geografic. Abordări actuale

Lect. univ. dr. Ovidiu Murărescu
1. Studiu climatic comparativ a două unităţi geografice de ordinele 3 (4). Exemplu:
Subcarpaţii Ialomiţei şi Câmpia Târgoviştei; Subcarpaţii Prahovei - Câmpia
Ploieştiului; Câmpia Moldovei - Podişul Bârladului etc.
2. Influenţa factorului climatic asupra regimului scurgerii pe bazine hidrografice mici
(ex.: Vulcana, Bizdidel, Lohan, Sărata etc.) sau pe sectoare de artere hidrografice
mari.
3. Influenţa factorului climatic asupra activităţilor sportive de iarnă (Masivul Bucegi,
Depresiunea Dornelor, Masivul Parâng etc.).
4. Studiu climatic al unor unităţi geografice de ordinul 3-4 (Câmpia Bărăganului, Câmpia
Olteniei, Subcarpaţii Olteniei, Delta Dunării ş.a.).
5. Studiu climatic al unor centre urbane şi poluarea aerului în arealul acestora (Piteşti,
Ploieşti, Braşov, Bucureşti, Târgovişte etc.).
6. Potenţialul balneoclimateric al unor unităţi geografice de ordinul 3-4 (Delta Dunării,
litoralul românesc al Mării Negre, masive montane, zone subcarpatice etc.).
7. Impactul factorului climatic asupra unor fenomene de risc (alunecări de teren etc.).
8. Potenţialul energetic solar sau eolian al unor zone geografice româneşti.

Lect. univ. dr. Adrian-Aurel Baltălungă
1. Resursele turistice şi dinamica valorificării acestora în … (staţiune turistică)
2. Evaluarea resurselor turistice în/din … (staţiune turistică, unitate fizico-geografică sau
politico-administrativă)
3. Turismul… (un tip major de turism) în… (unitate politico–administrativă sau fizico–
geografică)

4. Turismul în… (unităţi fizico–geografice majore, bine individualizate din punct de
vedere turistic – munţi, depresiuni, podişuri)
5. Organizarea şi amenajarea spaţiului turistic în/al… (studii de caz pe staţiuni turistice)
6. Municipiul… studiu de geografie urbană (oraşe peste 50.000 de locuitori)
7. Organizarea spaţiului urban în / al… (studii de caz, oraşe peste 50.000 de locuitori)
8. Aria de influenţă a oraşului … (oraşe peste 100.000 locuitori)
9. Comuna… studiu de geografie rurală
10. Sistemul de aşezări al… (unitate politico–administrativă sau fizico–geografică)
Lect. univ. dr. Eduard Păunescu
1. Piemontul Getic dintre văile Budişteanca şi Cobia. Studiu de geomorfologie
2. Studiul geomorfologic al unei unități fizico-geografice

Lect. univ. dr. Mădălina Frânculeasa
Aspecte de geologie regională
Lect. univ. dr. Dănuț Tanislav
1. Studiul fizico-geografic al unei unități/subunități de relief.
2. Analiza fenomenelor naturale de risc/hazardelor naturale într-o unitate de relie.
3. Modificări ale mediului într-un areal geografic

Lect. univ. dr. Bretcan Petre
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Analiza regimului hidrologia al râului …
Lacul … Studiu limnogeografic
Bazinul hidrografic al râului … caracteristici morfometrice și hidrologice
Calitate apei în bazinul hidrografic …
Lect. univ. dr. George Murătoreanu
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Influenţa factorilor climatici asupra alunecărilor de teren în Subcarpaţii ………….
Relaţia dintre factorii climatici şi regimul de modelare periglaciar din Munţii ……….
Depresiunea Pucioasa – studiu de geografie fizică
Depresiunea …………….. – studiu de geografie fizică
Potenţialul morfodinamic şi dinamica actuală a reliefului în sectorul montan al văii…
Analiza reliefului din bazinul hidrografic ……………… cu ajutorul GIS

Lect. univ. dr. Mihaela Sencovici
1. Studiul comunităţilor biologice /Distribuţia vegetaţiei în raport cu factorii de mediu
2. Conservarea biodiversităţii într-un anumit areal/ Rolul ariilor protejate în conservarea
biodiversitătii
3. Rolul şi funcţiile spaţiilor verzi într-un ecosistem
4. Analiza peisajelor geografice

Lect. univ. dr. Andra Costache
1. Percepţia hazardelor naturale în bazine hidrografice mici (ex.: bazinul Bizdidel,
bazinul Râu Alb).
2. Studii de geografie socială la nivel local sau regional (comună/oraș/unitate fizicogeografică).
3. Analiza peisajelor culturale la nivel regional (unități fizico-geografice).
4. Studiu geografic complex, cu privire specială asupra calității vieții (la nivel local –
comună/oraș)

NOTĂ: Subiectul unei lucrări de licenţă se va definitiva în urma consultării
candidatului cu coordonatorul, prevalând inclusiv zona de domiciliu şi posibilităţile de
deplasare în vederea documentării.

Director Departament,
Conf. dr. Ștefan Ispas

