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TEMELE PENTRU LUCRĂRILE DE LICENŢĂ  

anul universitar 2022/2023 

 

 

PROF.UNIV.DR. HABIL.VODĂ MIHAI 

Nr. crt. TEME PROPUSE 

1. Potenţialul climato-turistic ………….. 

2. Potenţialul turistic al componenetelor învelisului biogeografic ………. 

3. Bazele de cazare şi alimentaţie publică ……………………. 

4. Structuri turistice de agrement din …………… 

5. Tipuri şi forme de turism din.......................  

6. Distribuţia serviciilor de cazare in pensiunile din ………….pe internet 

7. Noi forme de turism (rural, agroturism, ecoturism) în ……………. 

8. Distributia serviciilor hoteliere din ………….….. pe internet 

9. Scurgerea maximă în bazinele mici fără măsurători hidrografice 

 

CONF.UNIV.DR. RAŢIU RAMONA FLAVIA  

Nr. crt. TEME PROPUSE 

1.  Studiu socio- economic al comunei ......XYZ  

2.  Analiza potenţialului economic al comunei ...............XYZ 

3.  Caracteristici geodemografice ale populaţiei (structură etnică: maghiare, germane, rrome, etc.)  

4.  Comuna/ oraşul/ judeţul /regiunea -Studiu de geografia populaţiei 

5.  Comuna ....... Studiu de Geografie umană 

6.  Municipiul/ orașul  ..... studiu de geografie urbana 

7.  Analize geo-demografice şi economice pentru diferite nivele teritoriala administrative (judeţe, comune) 

8.  Migratia internationala si impactul socio-economic asupra asezarilor umane din Romania. Studii de caz 

9.  Studiu geografic al comunei............. 

10.  
Studiu privind regionarea geografica (biogeografica , demografica, turistica a unei unităţi teritoriale din 

România 

11.  
Regionări geografice, pe diferite categorii de spaţii şi teritorii (fizico-geografice  

sau administrativ teritoriale 

 

CONF.UNIV.DR. OROIAN MARIA   

Nr. crt. TEME PROPUSE 

1. Studiu comparativ asupra ofertei turistice (pe forme de turism sau pe întreprinderi turistice similare). 

2. Sezonalitatea activităţii turistice şi a efectelor acesteia în zona …; posibilităţi de atenuare. 

3. Analiza mixului de marketing la o agentie de turism/hotel/pensiune 

4. Analiza eficientei activitătii de marketing la o întreprindere turistică (agenție de turism, hotel, pensiune) 

5. Animatia in industria hoteliera -studiu de caz 

6. Posibilităti de dezvoltare durabilă a turismului la nivelul comunei ..... din judetul Mures 



CONF.UNIV.DR. FLOREA CALIN VALENTIN  

Nr. crt. TEME PROPUSE 

1. Potentialul turistic antropic din…… 

2. Resurse turistice de natura etnografica  din …. 

3. Studiu geografico-istoric al …. 

4. Potentialul turistic antropic – Obiectivele  turistice cultural-istorice din… 

5. Potentialul turistic cultural-religios din.... 

6. Potentialul turistic etnografic din ... si valorificarea lui in turism 

 

LECT. UNIV. DR.  CIGHER   MARIUS  

Nr. crt. TEME PROPUSE 

1. Caracteristicile stratului de zăpadă din bazinul hidrografic al Mureșului, sub-bazinul ... 

2. 
Identificarea şi evaluarea resurselor hidroatmosferice valorificate în turism în Culoarul Mureşului dintre 

localitățile ... 

3. Topoclimatul subteran. Studiu de caz Peştera  ... 

4. Precipitații lichide abundente și efectele lor negative in bazinul hidrografic ... 

5. Fenomene meteorologice de risc ... 

6. Studiul regimului precipitaţiilor/temperaturii/vântului în bazinul hidrografic al ... / în localitatea ... 

7. Bazinul hidrografic ... . Elemente de hidroturism 

8. Relieful carstic – resursă turistică în bazinul hidrografic ... 

9. Relieful carstic – resursă turistică în ... 

10. Speoturism în Peștera ... 

11.  Potențialul climato-turistic al localității ... / unității de relief ... 

 

LECT.UNIV.DR. NEGRU RADU  

Nr. crt. TEME PROPUSE 

1. Geomorfologia unei unitati geografice(studii de caz) 

2. Procese fluviatile (studii de caz) 

3. Procese geomorfologice de risc (studii de caz) 

4.  Evaluarea geodiversitatii (studii de caz) 

5. Corelatii intre nivele de eroziune si depozitele sedimentare (studii de caz) 

6. Evaluarea elementelor geologice si geomorfologice 

 

LECT.UNIV.DR. PASCU TALITA  

Nr. crt. TEME PROPUSE 

1. Potentialul turistic antropic/natural din…… 

2. Resurse turistice de natura etnografica din …. 

3. Studiu geografico-istoric al …. 

4.  Potentialul turistic antropic – Obiectivele  turistice cultural-istorice din… 

5. Potentialul turistic etnografic din ... si valorificarea lui in turism 

6. Perspective privind dezvoltarea localitatii................ din perspectiva turismului 

7. Studiu geografic al localitatii ................ (monografie) 

8. Turismul cultural in… 

9. Evaluarea potentialului turistic…(unei localitati) 

10. Valorificarea turistica a elementului traditional in… 

 

 


