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..FACULTATEA DE CHIMIE, BIOLOGIE, GEOGRAFIE. 
. 

 
  DEPARTAMENTUL DE GEOGRAFIE. 

 

 

 

În ședința Consiliului Departamentului de Geografie, din 22.10.2014, s-au adoptat următoarele hotărâri : 
 

1. Scoaterea la concurs, pe semestrul 1, a postului vacant de lector, poziția 18 din Statul de 

funcții al Departamentului; 

2. Reguli privind coordonarea lucrărilor de licență/disertație și gestionarea documentelor legate de 

acestea : 
 

a. Cadrele didactice care nu au discipline în planul de învățământ al unei anumite specializări nu pot 

îndruma lucrări de licență/disertație la specializarea respectivă ; 

b. Conținutul lucrărilor de licență/disertație trebuie să reflecte specificul programului de studiu 

absolvit de student ; 
 

c. Termen limită pentru ca studenții anilor terminali să-și aleagă lucrările de licență/disertație și 

coordonatorul științific, pentru anul universitar în curs: 28.11.2014. 
 

d. Alegerea de către studenți a temelor și coordonatorilor lucrărilor de licență/disertație se face pe 

baza cererii tip, postată pe site-ul Departamentului de Geografie ; cererile completate, datate și 

semnate se depun la Secretariatul Departamentului (cabinet 118); 

e. În cel mult o săptămână după termenul limită de depunere a cererilor, Secretariatul 

Departamentului de Geografie întocmește lista nominală a studenților din anii terminali, cu temele 

de licență/disertație și coordonatorii, în format pdf. Formatul imprimat al listei, cu număr de 

înregistrare la registratura UVT, se depune la Directorul de Departament, care în prima ședință de 

colectiv supune dezbaterii și aprobării lista respectivă ; 

f. După această dată, pot fi aduse modificări în privința temei, arealului de studiu și coordonatorului 

lucrării de licență/disertație, pe bază de cerere (semnată de student și de coordonator), adresată 

Directorului de Departament, până cel târziu în prima zi a semestrul 2 al anilor terminali (anul 3 

licență, anul 2 master) ; 

g. Lista finală cu toate temele de licență și coordonatorii va fi postată pe site-ul Departamentului de 

Geografie și afișată la avizier în cel mult o săptămână de la începutul semestrului 2 al anilor 

terminali. 

h. În cazul în care lucrarea este coordonată în cotutelă, pe cererea tip trebuie să figureze acordul și 

semnătura ambelor cadre didactice coordonatoare, înscrise până cel târziu în prima zi a semestrului 

2 al anilor terminali. 

i. La depunerea lucrărilor de licență/disertație, secretariatul departamentului și secretarii comisiilor de 

licență/disertație au obligația să verifice corespondența dintre titlul lucrării depuse, coordonatorul 

științific și, respectiv, tema și coorodonatorul înscriși în lista afișată pe site-ul departamentului la 

începutul semestrului 2 al anilor terminali. 

Prevederile de mai sus au fost discutate și aprobate de toți membrii prezenți ai Consiliului Departamentului de 

Geografie : 

 

Conf. Dr. Marcel TOROK  

Lect. Dr. Sorin PAVEL 

Lect. Dr. Ramona IVAN                   Director Departament,  

Asist. Dr. Alexandru ONACA            Prof. univ. Dr. Nicolae POPA 

 


