
 
Curriculum vitae 

 

  

Informaţii 

personale 

 

Nume / Prenume Adriana Henning - Gherman  

E-mail(uri) ghermanadriana@yahoo.com 

Naţionalitate(-tăţi) romana 

  

Sex F 

Locul de muncă 

vizat / Domeniul 

ocupaţional 

Lector  universitar  dr. Facultatea de Geografia Turismului a Universităţii 

„Dimitrie Cantemir”, Tg. Mureş. 

Experienţa 

profesională 

Susţinerea de cursuri şi seminarii în cadrul Facultăţii de Geografie (Geografia 

Turismului), publicarea de cursuri şi suporturi de seminar pe suport scris şi în 

format electronic, participarea cu lucrări la manifestări ştiinţifice naţionale şi 

internaţionale, publicarea de cărţi, studii şi articole, activitate de cercetare in 

diferite echipe de cercetare.  

 

Perioada 2002- 2005, 2005 – 2022 

2015- prezent lector universitar Universitatea „Dimitie Cantemir‟ Târgu Mureş 

Facultatea de Geografie specializarea Geografia Turismului 

Titular : Geografia continentelor extraeuropene, Toponimie geografica si 

etnografie, Patrimoniul turistic al Romaniei, Evaluarea resurselor turistice. 

Funcţia sau postul 

ocupat 
2008- 2015 lector universitar Universitatea „Dimitie Cantemir‟ Târgu Mureş 

Facultatea de Geografie 

Titular : Regionare și regiuni turistice ale lumii, Geografia turismului în România, 

Prospectare turistică, Legislatie in turism, Toponimie geografica si etnografie, 

2004 - 2009 asistent universitar 

Universitatea „Dimitrie Cantemir‟ Târgu Mureş 

Facultatea de Geografia Turismului 

Titular : geografia generală a turismului, cartografie 

întocmire de referate şi proiecte cu studenţii la geografia generală a turismului , 

geografia turismului în România, ecoturism, turism rural, regiuni geografice, 

prospectare turistică, organizare  şi previziuni în turism,  intocmire de ghiduri 

turistice; întocmire de hărţi turistice, citirea legendei unei harţi, orientare - 

cartografie 

2001 – 2004 preparator universitar 

Universitatea “Dimitrie Cantemir‟ Târgu Mureş 

Facultatea de Geografie Istorie 

Titular : istorie antică 



Activităţi şi 

responsabilităţi 

principale 

întocmire de referate şi proiecte cu studenţii la geografia generală a turismului , 

geografia turismului în România, ecoturism, turism rural, regiuni geografice, 

prospectare turistică, organizare  şi previziuni în turism,  intocmire de ghiduri 

turistice; întocmire de hărţi turistice, citirea legendei unei harţi, orientare - 

cartografie 

 întocmire de referate, şi proiecte la  istoria antică universală, istoria antică  a 

României, istoria  medievală universală, istoria medie a României, istoria modernă şi 

istoria contemporană universală şi a României 

Din anul 2001, de când ocup funcţii didactice la Universitatea „Dimitrie Cantemir” 

din Târgu-Mureş, am coordonat ore de lucrări practice cu studenţii la următoarele 

materii:    Istoria antică universală, Istoria antică  a României, Istoria  medievală 

universală, Istoria medie a României, Istoria modernă şi Istoria contemporană 

universală şi a României, Geografie regională a României, Geografie umană, 

Geografie economică mondială, la Geografia generală a turismului, Geografia 

turismului în România, Ecoturism, Turism rural, Regiuni geografice, Prospectare 

turistică, Organizare  şi previziuni în turism,  Întocmire de ghiduri turistice, 

Cartografie 

Numele şi adresa 

angajatorului 

Universitatea „Dimitrie Cantemir”, Nr.3-5, Str. Bodoni Sandor, 540545, Târgu-

Mureş 

Tipul activităţii 

sau sectorul de 

activitate 

Învăţământ universitar 

  

Educaţie şi 

formare 

 

Perioada 2001, 2006, 2010 

Calificarea / 

diploma obţinută 
Iunie 2011 Doctor în geografie, UBB Cluj Napoca 

Septembrie 2010 teza susținută în catedră 

Octombrie 2007 înscrisă la doctorat la UBB Cluj Napoca cu tema  Valorificarea 

potenţialului turistic  al munţilor vulcanici Căliman şi Gurghiu 

2005- 2006 Universitatea creştină “Dimitrie Cantemir” Sibiu , Facultatea de  

Geografia Turismului, specializarea Turism rural şi ecoturism, disertaţie susţinută în 

2007 

1997- 2001 universitatea “Dimitrie Cantemir” Târgu Mureş, Facultatea de Geografie 

Istorie, specializarea geografie istorie 

1993 – 1997 Şcoala Normală “Mihai Eminescu” Târgu Mureş 

Disciplinele 

principale 

studiate / 

competenţe 

profesionale 

dobândite 

 

Numele şi tipul 

instituţiei de 

învăţământ / 

furnizorului de 

formare 

Universitatea Dimitrie Cantemir Targu Mures,  

Universitatea Dimitrie Cantemir Sibiu,  

UBB Cluj Napoca 

Nivelul în 

clasificarea 

naţională sau 

internaţională 

 



Aptitudini şi 

competenţe 

personale 

 

Limba(i) 

maternă(e) 

Romana 

Limba(i) 

străină(e) 

cunoscută(e) 

Engleza, germana 

Autoevaluare  Înţelegere Vorbire Scriere 

Nivel european (*)  Ascultare Citire Participare la 

conversaţie 

Discurs 

oral 

Exprimare scrisă 

Engleza  mediu Mediu mediu mediu mediu 

Germana  mediu Mediu mediu mediu mediu 

 (*) Nivelul Cadrului European Comun de Referinţă Pentru Limbi Străine 

Competenţe şi 

abilităţi sociale 

Capacitate de lucru în echipă, toleranţă faţă de ideile altora, receptivitate şi 

adaptare la nou 

Competenţe şi 

aptitudini 

organizatorice 

capacitate de coordonare, capacitate de analiză şi sinteză, responsabilitate 

Competenţe şi 

aptitudini tehnice 

- 

Competenţe şi 

aptitudini de 

utilizare a 

calculatorului 

Mediu 

Competenţe şi 

aptitudini 

artistice 

- 

Alte competenţe şi 

aptitudini 

Operare PC (microsoft office, windows, internet) 

 

Permis(e) de 

conducere 

da 

http://europass.cedefop.europa.eu/LanguageSelfAssessmentGrid/ro


Informaţii 

suplimentare 

2006  Membră a  Societăţii Române de Geografie 

        2009 Contract de voluntariat cu studenți și Administrația Parcului 

Căliman 
        2010 membru în Studiu de Oportunitate, al Facultății de Științe Economice 

din Cadrul Universității Dimitrie Cantemir Târgu Mureș 

        2010 lector în proiectul Centrul de formare profesională continuă în turism 

și servicii Finantare proiect FSE-POSDRU 80-2.3-S-59744 în cadrul Universității 

Dimitrie Cantemir din Tg. Mureș. 

Cursuri predate:  

 Organizarea activității în cadrul pensiunii turistice și a unității hoteliere, 

 Activitățile  în unitatea hotelieră, 

 Efectuarea operațiunilor specifice de cazare și alimentație, 

 Activitatea de vânzare a produselor și serviciilor hoteliere, 

 Gestionarea resurselor umane în unitățile hoteliere. 

        2010 lector în proiectul Pregătirea practică a studenților, premisa a inserției 

eficiente pe piața muncii Finanțare proiect FSE-POSDRU-90-2.1-S-6151459744 
în cadrul Universității Dimitrie Cantemir din Tg. Mureș. 

        2010 membru al Centrului de resurse de informare şi 

documentare, din cadrul Universităţii Dimitrie Cantemir, Tg. 

Mureş 

2016-2020 – profesor coordonator a practicii de specialitate a 

studentilor 

 

 

 


