
 

FACULTATEA DE GEOGRAFIE 

Domeniul de masterat: Geografie 

Program de masterat: Resurse turistice şi protecţia mediului 

Forma de învăţământ: cursuri de zi 

Durata studiilor şi număr de credite: 4 semestre şi 120 credite +10 

disertatie 

 

 

TEMELE PENTRU LUCRĂRILE DE DISERTAȚIE 

anul universitar 2021/2022 

 

 

CONF.UNIV.DR. OROIAN MARIA   

Nr.crt. Teme propuse 

1. Reciclarea deşeurilor – avantaje economice şi ecologice. Sudiu de caz 

2. Rolul eco-industriilor în dezvoltarea durabilă la nivel naţional/european 

3. 
Dezvoltarea şi promovarea turismului în staţiunea/zona/judeţul/regiunea...Studiu de caz: amenajarea în 

scopuri turistice a...; 

 

 

CONF.UNIV.DR. RAŢIU RAMONA FLAVIA  

Nr.crt. Teme propuse 

1.  Surse regenerabile şi potenţialul energetic al acestora (eolian, solar, valuri…). Impactul asupra mediului 

2.  Analiza parametrilor de stare ai mediului în ... 

3.  
Calitatea mediului în ...(localitatea / judetul / regiunea etc. ) si masuri posibile 

de protecţie a acestuia. 

4.  
Aspecte privind poluarea aerului in.../ Calitatea aerului in....(localitatea / judeţul / 

regiunea etc). 

5.  
Gestionarea / Managementul deşeurilor ( municipale / industriale / periculoase etc) in...( 

localitatea / judeţul / regiunea etc ). 

6.  
Probleme de mediu generate de Intreprinderea X din...(localitatea) si soluţii posibile de 

remediere a acestora. 

7.  Calitatea mediului urban in...(oraşul). 

8.  
Aspecte privind poluarea mediului in...( localitatea / judeţul / regiunea etc. ) si consecinţe 

asupra sănătăţii populaţiei / asupra vegetaţiei / asupra capacităţii de suport a ecosistemelor. 

 

 

CONF.UNIV.DR. FLOREA CALIN VALENTIN  

Nr.crt. Teme propuse 

1. Conservarea și valorificarea patrimoniului cultural în activități de turism în arealul...... 

 

 



CONF.UNIV.DR. HABIL. VODĂ MIHAI 

Nr.crt. Teme propuse 

1.  
Utilizarea GIS în prospectarea turistică a..... (ex.: Văii Nirajului, Târnavei Mici, Târnavei Mari, afluenți: 

Cund, Feernic, Roua, Ghegheș etc) 

2.  
Analiza turismului de aventura din...... utilizand Google Earth și InisViewer (ex: M. Fagăraș, M. Piatra 

Craiului, M. Retezat, M. Parang, M. Bucegi, M. Harghita, M.Gurghiu, M. Căliman, M. Apuseni). 

3.  
Rolul rețelei de socializare Facebook în promovarea activităților de recreere rurale din.... (ex.: Bozeni, 

Corunca, Livezeni, Poienița, Harghita Băi, Sovata, Praid, Bezid, Viscri, Biertan, Saschiz, Cârțișoara etc) 

 

LECT. UNIV. DR.  CIGHER   MARIUS  

Nr.crt. Teme propuse 

1. Impactul activităţilor turistice asupra mediului speleal. Studiu de caz Peştera ... 

2. Evaluarea și protecția resurselor hidroatmosferice valorificate în turism. Studiu de caz - ... 

 

LECT.UNIV.DR. NEGRU RADU  

Nr.crt. Teme propuse 

1. Geoturism, geoeducatie, geoprotectie 

2. Evaluarea geodiversitatii 

                                                                                                                                

 

Unităţi geografice vizate: Depresiunea colinară a Transilvaniei şi spaţiul montan adiacent 

 


