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Conţinutul acestei pagini a fost realizat de către facultate şi nu reprezintă in mod obligatoriu punctul de vedere al finanţatorului şi nici nu implică orice responsabilitate din partea proiectului 
DOCIS, contract POSDRU/2/1.2/S/2 

Facultate: Facultatea de Chimie, Biologie, Geografie Universitate: UNIVERSITATEA DE VEST DIN TIMIȘOARA 
 

   

 

 
 

 

 

 
 

Titlul şi denumirea calificării 

Titlul obţinut Licențiat în geografie   

Denumire calificare Geografia turismului Cod calificare L10401002020 
 

   

Autoritatea responsabilă pentru certificare 
Calitatea semnatarului(lor) calificării 
(diplomei) 

MECTS RECTOR 
Elemente de identificare a calificării 

Nivel de studiu: Licenţă 

Domeniu fundamental: Matematică şi ştiinţe ale naturii 

Ramura de ştiinţă: Ştiinţele pământului şi atmosferei 

Domeniu ierarhizare: Geografie 

Domeniu de studiu: Geografie 

Program de studiu: Geografia turismului 

Numărul total de credite: 180 

Durată de studiu: 3 ani 

Precondiţii de acces:  

Detalii:  
 

   

Rezumatul referenţialului calificării 

Competenţe profesionale: 

 Definirea şi descrierea principalelor noţiuni, legităţi, procese şi fenomene geografice, explicarea genezei şi evoluţiei lor, evaluarea consecinţelor pe 

care le au asupra sistemelor geografice naturale si antropice. 
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 Identificarea şi analiza potenţialului geografic în scop turistic 

 Prelucrarea datelor obtinute in cadrul unor cercetari teoretice şi analiza rezultatelor. 

 Folosirea TIC pentru prelucrarea informatiilor si analiza lor. 

 Argumentarea soluţiilor pe baza coroborării informaţiilor din diferite surse, cu caracter didactic, ştiinţific şi de popularizare din domeniul geografiei 

 Aplicarea principiilor multi si interdisciplinaritatii in abordarea domeniului geografiei 

Competenţe transversale: 

 Aplicarea strategiilor de muncă eficientă şi responsabilă, pe baza principiilor, normelor şi a valorilor codului de etică profesională. 

 Aplicarea tehnicilor de muncă eficientă în echipă multidisciplinară, atitudine etică faţă de grup, respect faţă de diversitate şi multiculturalitate; 

acceptarea diversităţii de opinie. 

 Autoevaluarea nevoii de formare profesională continuă în scopul inserţiei şi adaptabilităţii la cerinţele pieţii muncii. 

 

 

Planul de invăţământ: Planul de invăţământ  

 

 

   

Facultate: Facultatea de Chimie, Biologie, Geografie 
 

   

Ocupaţii posibile pentru deţinătorul diplomei/certificatului 
Ocupaţii posibile conform COR: Administrator de risc - 241240; Administrator hotel - 141104; Administrator pensiune turistica - 515203; Agent de transport internaţional - 422105; Agent 
de transport turistic intern - 422104; Agent de turism - 422102; Agent de turism tour-operator - 422103; Agent transporturi externe - 422108; Agent transporturi interne - 422109; Analist 
în turism - 263204; Asistent de cercetare în geografie - 263213; Cartograf - 216501; Geograf - 263202; Ghid de turism - 511301; Ghid de turism montan, drumeţie montană - 511304; Ghid 
galerii de artă/interpret - 511305; Ghid habitat natural floră, faună - 511306; Ghid montan - 511311; Ghid montan - 511311; Ghid obiectiv cultural - 511312; Ghid turism ecvestru - 511309; 
Ghid turism ornitologic - 511307; Ghid turism speologic - 511308; Organizator activitate turism (studii medii) - 511314; Organizator activitate turism (studii superioare) - 243102; Profesor în 
învatamântul gimnazial - 233002; 
Noi ocupaţii propuse pentru a fi incluse in COR: cartograf in turism, editor harti turistice, animator in turism, instructor formator in turism, analist produse turistice si destinatii, analist 
promovare turistica 
Modalităţile de acces la calificare 

Valabilitatea competenţelor acumulate este de  ani 
 

   

Precondiţii de acces  

După un parcurs de formare iniţială Nu 

După un parcurs de formare continuă Nu 
 

   

Calificări conexe Acorduri europene sau internaţionale 

 
Acorduri ERAMUS cu 12 universitati din 
Franta, Germania, Spania, Olanda, Italia, 
Ungaria, Turcia 

Baza legală (Alte referinţe) 
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Alte informaţii 
Statistici privind numărul de studenţi 

Anul Numărul de studenţi 

Anul Numărul de studenţi 

Anul Numărul de studenţi 

 

Istoricul calificării 

 


