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Raport de evaluare a programului de studiu 

Geografie 

 

Perioada evaluată :  anul universitar 2009-2010 

Anul înfiinţării programului 2005 

Actul de înfiinţare:    

• Sentinţa civila nr. 366/03.12.1990 – de înfiinţare a Fundaţiei pentru 
Cultură şi Ştiinţă Moldova 

• Specializarea Geografie a luat fiinţă in cadrul dublei specializări 
Istorie - Geografie prin HG 535/1999 

• Hotărârea de Guvern  749/2009, cu completările din HG1093/2009 
si din HG 631/30.06.2010 

Perioada in care a desfăşurat activitate didactică/ Data de la care 
desfăşoară activitate didactică  2005 – a.c.  

Diploma eliberată de UMK   nu este cazul 

Numărul de absolvenţi in 2010: 9 dintre care licenţiaţi: 7 

Numărul de studenţi anul universitar 2009-2010  18 

Numărul de studenţi anul universitar 2010-2011  9 

Număr cadre didactice (in anii universitari 2009-2010 si 2010-2011) : 5 



Numar de posturi din Statul de functii: 2009-2010: 9 

2010-2011: 6 

Cadre cu activitate didactică doar la programul de studii evaluat: 1 

Raportul dintre numărul de studenţi şi numărul de cadre didactice: 

2009-2010: 1 cadru didactic la 3,6 studenţi 

2010-2011: 1 cadru didactic la 1,8 studenţi 

Structura de conducere: Consiliul facultăţii, Şef de colectiv 

Rezultatele activităţii de cercetare proprii: prezentate în cadrul 
Sesiunii Ştiinţifice Anuale a UMK, publicate sub formă de lucrări ştiinţifice 
în Buletinul Ştiinţific al UMK; o mare parte din activitatea de cercetare se 
desfăşoară în cadrul instituţiilor în care unele cadre didactice au norma de 
bază 

Alte aspecte semnificative : Programul este autorizat (autorizaţie 
provizorie de funcţionare), dar în cadrul vizitei ARACIS pentru evaluare 
instituţională s-a afirmat faptul că programul merge în lichidare 

Examenul de licenţă al absolvenţilor a avut loc în cadrul Stefan cel Mare 
din Suceava. 

În anii universitari 2009-2010 si  2010-2011 nu s-au mai făcut înscrieri în 
anul I, numărul cererilor fiind la fel de mic ca şi în anul precedent. 

Concluzii: Date fiind oportunităţile crescute din ultimii ani de a obţine 
granturi, propunem înfiinţarea unui centru de cercetare care să depună 
proiecte pentru cercetare interdisciplinară, astfel încât să putem continua 
colaborarea foarte bună pe care am avut-o de-a lungul anilor cu profesorii 
implicaţi în acest program.  

 

 

Raport întocmit de : Marin Andra, membru CEAC 

Data 15 decembrie 2010 


