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“...fără geografie... ești nicăieri.” 

 

Jimmy Buffett 

 

Iţi poţi petrece timpul liber împreună cu cei 

pasionaţi de geografie într-un mod plăcut şi con-

structiv (excursii, drumeţii, activităţi de cunoaş- 

tere, exchange-uri în diferite ţări din lume). 

 

www.geotim.ro 

 

 

Descoperă lumea >>> 

care te înconjoară studiind geografia la 

facultatea noastră! 

 

http://www.geografie.uvt.ro


Cum devii student la Geografie >>> 

Departamentul de Geografie funcţionează de mai bine de 
două decenii în cadrul Universităţii de Vest din Timişoara, 
Facultatea de Chimie-Biologie-Geografie, şi asigură for-
marea studenţilor în Domeniul Geografiei pe parcursul a trei 

cicluri de studii:  

licenţă - 3 ani 
master - 2 ani 
doctorat - 3 ani  

 

Toate specializările sunt acreditate.  
 
30 de cadre didactice şi aproape 500 de studenţi alcătuiesc 

„familia” geografilor timişoreni.    

 

Examenul de admitere constă în: 

1. Eseu de motivare redactat în prealabil şi susţinut oral în faţa comisiei (evaluat cu admis / respins). 

2. Dosar de înscriere.  

 Media de admitere este media generală obţinută la bacalaureat. 

Cine suntem noi? Programele noastre de studiu >> 

Detalii pe:  

www.geografie.uvt.ro 

 LOCURI  APROBATE   

 buget taxă 

 

Geografie 

Geografia turismului 

Planificare teritorială 

Știința mediului 

 
 

Planificarea și dezvoltarea 
durabilă a teritoriului (PDDT) 
 

 

Dezvoltare și amenajare turistică 
(DAT) 
 

 

Sisteme informaționale geografice 
(SIG) 
 
 

Mediu geografic și dezvoltare  

durabilă 

 

 

 

   

MASTER 

LICENȚĂ 

DOCTORAT 

25             25 

25             45 

25             25 

20             10 

18             22 

18             22 

15             25 

5               5 

Geografia permite surprinderea legăturilor şi 

influenţelor reciproce dintre cadrul natural şi societatea 

umană. 

A planifica teritoriul înseamnă a-i cunoaşte potenţialul 

economic şi natural precum şi modul cum acesta poate 

fi valorificat în condiţii optime, pentru a crește calitatea 

vieții. 

Geografia turismului te ajută să înţelegi relaţiile 

turismulului cu spaţiul geografic şi modul cum această 

activitate poate aduce prosperitate. 

Cunoaşterea mediului este una dintre preocupările 

actuale şi de mare perspectivă de care depinde viitorul 

lumii în care trăim. 

Bun venit în lumea 
Geografiei! 

„Geografia e ştiinţa care pune ordine  

în toate cunoştinţele de pe Pământ.”  

George Vâlsan  

www.geografie.uvt.ro, secțiunea admitere 


