GHIDUL
FACULTĂȚII DE ISTORIE ȘI GEOGRAFIE

Programe de studiu

Istorie
Programul de studiu Istorie duce mai departe tradiția specializării Istorie-Geografie,
care a funcționat în cadrul universității noastre între 1963 și 2004, beneficiind de un corp
profesoral cu experiență, cu realizări de excepție în domeniul cercetării și de o bază materială pe
măsură.
Misiune didactică:
-Promovarea unei educaţii moderne, întemeiate pe aprofundarea dimensiunii cognitive
şi a celei formative a istoriei, oferirea şi asimilarea unui set de cunoştinţe viabile din punct de
vedere ştiinţific, prin interpretarea şi valorificarea acestora;
-Formarea de specialişti capabili să pună bazele unei mentalităţi şi culturi de tip
european;
- Amplificarea tradiţiei de cinci decenii de învăţământ istoric superior la Suceava.
- Finalizarea procesului de instruire didactică prin efectuarea studiilor doctorale în
domeniul Istorie;
-Oferirea posibilităţii absolvenţilor de a se angaja atât în instituţiile de învăţământ
preuniversitar şi universitar, cât şi în cele de cercetare academică (Institutul „Bucovina” al
Academiei Române, cu sediul la Rădăuţi, jud. Suceava), de cultură (muzee, arhive).
- Specializarea studenţilor în direcţia conştientizării diferenţelor dintre concepţiile şi
abordările istoriografice din perioade şi contexte variate, respectarea punctelor de vedere aflate
în dezbaterea istoriografică actuală;
-Specializarea oferă posibilitatea studenţilor să aibă cunoştinţe generale de
metodologie, instrumente şi problematică în cel puţin două dintre cele mai mari perioade istorice
în care este în general împărţită istoria (precum antică, medie, modernă şi contemporană) precum
şi să cunoască o serie de teme diacronice semnificative.
Misiunea de cercetare:
- Valorificarea tradiţiilor regionale de cultură şi civilizaţie în domeniul cooperării
interetnice, interreligioase şi interculturale ale „modelului” Bucovina
- Cercetarea patrimoniului istoric, arheologic, numismatic al Bucovinei istorice
(inclusiv regiunea Cernăuţi-Ucraina).

-Creşterea ponderii cercetării efectuate pe bază de granturi şi racordarea tematicii de
cercetare la cerinţele naţionale şi ale Uniunii Europene;
- Dezvoltarea nucleului de cercetare în cadrul centrului de cercetare “Carpathica”;
- Încurajarea programului de cooperări interne şi internaţionale şi a participării la
competiţii pentru obţinerea de granturi finanţate de organismele naţionale şi europene;
- Realizarea unui program coerent de iniţiere şi implicare a studenţilor din cadrul
cercurilor profesionale în activitatea de cercetare ştiinţifică.
Geografie
Cu nimic mai prejos se înscrie în rândul specializărilor facultății programul de studiu
Geografie (domeniul Geografie), care la rândul său oferă studenților oportunități remarcabile de
formare în domenii variate ca educație, servicii, cercetare etc., folosind experiența cadrelor
didactice mature și entuziasmul celor tinere.
Specializarea Geografie pregăteşte absolvenţi pentru a putea profesa în cariera
didactică, dar şi ca specialişti în observarea şi monitorizarea stării componentelor de mediu (în
cadrul staţiilor meteorologice, hidrologice sau în diverse instituţii care gestionează informaţii
geografice).
Misiunea didactică:
-Realizarea de schimburi internaţionale cu instituţii de profil din Uniunea Europeană,
dar şi din Ucraina, Republica Moldova pentru a extinde baza de formare informare a viitorilor
specialişti în domeniul geografiei, a planificării teritoriului în conceptul dezvoltării durabile.
-Familiarizarea studenţilor cu metode didactice moderne de transmitere a cunoştinţelor
geografice, de pregătire a viitorilor specialişti geografi într-o manieră competitivă.
-Abilitatea de a identifica şi utiliza surse de informare pentru proiecte de licenţă,
disertaţie sau de cercetare ştiinţifică şi de a realiza aplicaţii pentru obţinerea de burse, proiecte de
mobilităţi, fonduri de cercetare de diverse tipuri.
Misiunea de cercetare:
- Realizarea de programe de cercetare a cadrelor didactice cu scopul de a integra
studenţii şi a deprinde metodele specifice de studiu (în teren şi în laborator) utilizate în
Geografie.
-Încurajarea studenţilor să participe la dezbateri şi sesiuni ştiinţifice pentru cunoaşterea
celor mai noi progrese în teoria şi practica geografică.
-Utilizarea resursele materiale (softuri, tehnică de calcul) pentru a realiza producţii
cartografice specializate în analiza fenomene geografice, în crearea bazelor de date geografice, în
GIS şi tehnici de analiză spaţiale, aplicaţii ale celor mai noi modele şi teorii în cunoaşterea
fenomenelor geografice.
-Realizarea teme şi proiecte de cercetare cu expertiză pentru colectivele de cercetare
din cadrul geografiei, cum ar fi: cartografiere geografică, hazarde naturale şi antropice, dinamica
peisajului geografic, topoclimatologie, resurse naturale, impactul uman asupra mediului
geografic, sisteme informaţionale geografice, teledetecţie şi geovizualizare

Filosofie
Activitatea didactică este orientată spre pregătirea viitorilor profesori în domeniul
filosofiei şi al disciplinelor socio-umane, consultant etic în jurnalism, management, teatru, film,
arte, publicitate etc. specialiştilor în comunicare şi mass-media, în concordanţă cu necesarul de
specialişti în domeniile amintite, raportându-se, în primul rând, la judeţele din nord-estul ţării. În
general, necesarul de specialişti în acest domeniu, este constant în ultima perioadă, impunânduse menţinerea dinamicii locurilor de admitere la această specializare.
Obiective ale activităţii didactice:
- proiectarea şi evaluarea activităţii didactice în spiritul orientărilor curriculare
moderne, compatibile cu exigenţele învăţământului european;
- diversificarea ofertei de discipline opţionale în vederea fundamentării unui curriculum
centrat pe competenţe;
- redimensionarea strategiilor de instruire în sensul centrării acestora pe subiectul
învăţării;
- implementarea unor noi structuri de învăţare eficientă având ca repere prioritare
învăţarea cu ajutorul tehnologiilor moderne, a învăţa sa înveţi, învăţare inovatoare,
învăţare/educaţie permanentă;
-dezvoltarea mobilităţii cadrelor didactice şi studenţilor în aria academică europeană,
prin programe Erasmus, Jean Monnet şi alte programe europene similare.
Misiunea de cercetare ştiinţifică a programului de studii Filosofie constă în dezvoltarea
unor cercetări ştiinţifice fundamentale în domeniul ştiinţelor umaniste. Priorităţile investigaţiilor
filosofice în condiţiile civilizaţiei tehnogene şi manifestării problemelor globale ale
contemporaneităţii, dezvoltarea metodelor de cercetare filosofice şi interacţiunea lor în etapa
actuală de dezvoltare se constituie în repere prioritare în contextul misiunii ştiinţifice a
specializării.
Obiective de cercetare ştiinţifică:
- înfiinţarea unor centre de cercetare (etică aplicată, filosofie politică, axiologie, etc.)
- încurajarea programelor de cooperare transfrontalieră în domeniu
- editarea publicaţiilor consacrate: Analele Universităţii Ştefan cel Mare, seria Filosofie
şi discipline socio-umane şi revistele electronice recunoscute CNCSIS, ROCSIR, ROSLIR,
ROPHIR;
- realizarea unui program coerent de iniţiere şi implicare a studenţilor specializării în
activitatea de cercetare ştiinţifică
- dezvoltarea colaborării în domeniul cercetării ştiinţifice cu universităţi partenere:
Universitatea din Braga-Portugalia, Poitiers-Franţa, Volgograd-Rusia
- organizarea de manifestări ştiinţifice naţionale şi internaţionale (colocvii, seminarii,
workshopuri etc.)

Relaţii internaţionale şi studii europene
Misiune didactică:
- Specializarea Relaţii internaţionale şi Studii europene urmăreşte să pună bazele unei
mentalităţi şi culturi de tip european şi să pregătească viitorii masteranzi la specializări deja
existente în cadrul facultăţii noastre. Din această perspectivă, se va promova adoptarea unei
structuri didactice flexibile, moderne, deschise, capabile să ofere absolvenţilor un câmp larg de
integrare profesională.
-Programul educaţional oferit de specializarea Relaţii internaţionale şi Studii europene
din cadrul Universităţii din Suceava tinde să asigure studenţilor o pregătire utilă pentru a se
angaja în instituţiile antrenate în procesul de post-aderare a României la structurile UE. Acest
obiectiv poate fi realizat prin dobândirea de cunoştinţe şi abilităţi profesionale solicitate în
domeniul învăţământului preuniversitar, al cercetării, precum şi în cel administrativ, pe piaţa
muncii existând deja o largă paletă de activităţi care necesită competenţe explicit europene.
-Amplificarea cooperării internaţionale, stabilită cu instituţii de învăţământ din Franţa,
Italia, Germania, Ucraina, Polonia etc., participarea la programe de mobilităţi în vederea
extinderii bazei de formare şi informare a viitorilor specialişti în domeniul studiilor europene din
cadrul facultăţii sucevene.
- Pregătirea studenţilor români din regiunea Cernăuţi, Transcarpatia sau Republica
Moldova, într-un climat spiritual integrator, european.
-Pregătirea de specialişti pentru structurile Euroregiunilor „Carpatica” şi „Prutul de
Sus” , din care judeţul Suceava face parte.
Misiunea de cercetare:
- Analiza, interpretarea şi, eventual, influenţarea proceselor cu impact regional la
graniţa de nord-est a României, în vecinătatea Ucrainei, Republicii Moldova, Rusiei, Poloniei
etc.;
- Creşterea ponderii cercetării efectuate pe bază de proiecte din cadrul Departamentului
de Științe Umane și Social-Politice;
- Racordarea tematicii de cercetare la cerinţele naţionale şi ale Uniunii Europene;
- Încurajarea programului de cooperări interne şi internaţionale în domeniul cercetării;
- Încurajarea participării la competiţii pentru obţinerea de granturi finanţate de
organismele naţionale şi europene;
- Realizarea unui program coerent de iniţiere şi implicare a studenţilor din cadrul
cercurilor profesionale în activitatea de cercetare ştiinţifică;
- Crearea cadrului motivaţional pentru participarea cadrelor didactice la cercetare;
- Iniţierea unei publicaţii ştiinţifice de profil.
Geografia turismului
Misiune didactică:

-Specializarea Geografia Turismului, componentă a Facultăţii de Istorie şi Geografie a
Universităţii „Ştefan cel Mare” din Suceava, îşi propune, în primul rând, să formeze specialişti în
domeniul în care va şcolariza în Geografie, atât pentru judeţul Suceava, cu un potenţial turistic
deosebit, tradiţii şi perspective de dezvoltare a acestuia, cât şi pentru judeţele limitrofe sau alte
judeţe din ţară.
- Specializarea Geografia Turismului va da posibilitatea aprofundării, în anii superiori
(II şi III, a unor domenii de avangardă în geografie, legate direct de cunoaşterea ştiinţifică a
fenomenului turistic, inclusiv în vederea dezvoltării durabile, etc.
- Dat fiind că judeţul Suceava se învecinează cu judeţe fără instituţii de învăţământ
superior (Botoşani, Neamţ, Bistriţa-Năsăud, Harghita), în care funcţionează licee cu diverse
profile, care vor putea furniza candidaţi pentru învăţământul universitar de eografia turismului,
specializarea îşi propune să contribuie, în timp, la eliminarea deficitului de cadre calificate. Se
mai au în vedere şi societăţile şi agenţiile locale şi judeţene de turism.
- Specializarea asigură cu specialiştii necesari relansarea şi dezvoltarea continuă a
marelui potenţial turistic al zonei. Patrimoniul cultural de excepţie de care dispune Bucovina (o
parte de valoare universală, în evidenţa UNESCO, prin salba de ctitorii şi necropole voievodale,
valoroasa reţea de muzee, biblioteci, case memoriale), obligă la formarea unor specialişti cu o
înaltă pregătire, capabili să-i garanteze valorificarea în plan naţional şi universal.
- Prin structura şi obiectivele asumate, specializarea Geografia Turismului completează
în mod fericit structura Facultăţii de Istorie şi Geografie şi a Universităţii „Ştefan cel Mare”
Suceava, instituţie academică ştiinţifică în care spiritul tehnic convieţuieşte cu cel umanist.
Datorită structurii moderne a planului de învăţământ şi actualităţii problemelor de turism în
contextul aderării ţării noastre la UE, specializarea Geografia Turismului s-a dovedit a fi foarte
atractivă, cu posibilităţi de extindere pe toate cele 3 cicluri universitare: I - licenţă; II - master; III
- doctorat. Ea va contribui atât la valorificarea potenţialului turistic din zonă şi din împrejurimi,
cât şi la precizarea posibilităţilor de exploatare raţională a acestuia, în vederea dezvoltării
durabile şi a integrării europene.
Misiunea de cercetare:
- Focar de iradiere ştiinţifică pentru nordul Moldovei (Bucovina), Departamentul de
Geografie, prin specializarea Geografia Turismului, îşi va putea asuma, în contextul geopolitic
actual, misiunea de a imprima un spirit modern, european, integrat opţiunilor contemporaneităţii,
în domeniile pentru care dispune de specialişti cu înaltă calificare, dar şi în altele,
complementare. Mai trebuie semnalat şi faptul că apropierea de Ucraina şi Moldova, facilitează
colaborarea didactică şi de cercetare ştiinţifică şi în acest domeniu.
- Prin specializarea Geografia turismului se va urmări aprofundarea cercetării
potenţialului turistic, antropic şi natural al Bucovinei, punându-se în valoarea elementele
atractive pentru turiştii din ţară şi străinătate.
- Potenţialul turistic al Bucovinei impune elemente moderne de cercetare în vederea
valorificării lui maximale.
- Potenţialul turistic necesită un studiu detaliat al fluxurilor turistice locale, naţionale şi

internaţionale.
Asistență socială
Activitatea didactică este orientată spre formarea asistenţilor sociali, specializare
umanistă, cu un pronunţat caracter aplicativ, multidisciplinar, care se dezvoltă prin deschiderea
serviciilor publice şi sociale. Asistenţa socială constituie o componentă de o importanţă majoră a
protecţiei sociale şi include un ansamblu de servicii specializate de protecţie a persoanelor,
familiilor, grupurilor, comunităţilor aflate temporar în dificultate.
Obiective ale activităţii didactice:
- proiectarea şi evaluarea activităţii didactice în spiritul orientărilor curriculare
moderne, compatibile cu exigenţele învăţământului european;
- diversificarea ofertei de discipline opţionale în vederea fundamentării unui curriculum
centrat pe competenţe;
- redimensionarea strategiilor de instruire în sensul centrării acestora pe subiectul
învăţării;
- implementarea unor noi structuri de învăţare eficientă având ca repere prioritare
învăţarea cu ajutorul tehnologiilor moderne, a învăţa să înveţi, învăţare inovatoare,
învăţare/educaţie permanentă.
Misiunea de cercetare ştiinţifică a programului de studii Asistenţă Socială consta în
realizarea unor cercetări fundamentale si aplicative in domeniu în colective de cercetare sau
individual. Se are în vedere proiectarea şi implementarea unor demersuri de cercetare şi
intervenţie fundamentate pe problematica socială valorificând paradigmele (post)moderne din
domeniul asistenţei sociale. Rezultatele acestor cercetări sunt valorificate prin studii, articole şi
comunicări prezentate în cadrul unor manifestări ştiinţifice din ţară şi străinătate.
Obiective de cercetare ştiinţifică:
- proiectarea şi dezvoltarea unor demersuri de cercetare construite pe principiul esenţial
al asistenţei sociale explicat prin complementaritatea dintre fundamentarea teoretică şi practica
eficientă;
-creşterea numărului de proiecte de cercetare propuse şi finanţate prin granturi naţionale
cu teme prioritare în contextul naţional şi european de cercetare al domeniului;
- realizarea unor diagnoze pe diferite dimensiuni ale vieţii sociale;
-implicarea studenţilor specializării în activitatea de cercetare.
Specializările care funcţionează în cadrul studiilor universitare de masterat sunt
următoarele:
1.
Managementul relaţiilor internaţionale şi al cooperării transfrontaliere
2.
GIS şi planificare teritorială
3.
Turism şi dezvoltare regională
4.
Consiliere şi administrare în resurse umane

Studiile universitare de doctorat se desfăşoară în prezent în domeniile Istorie, Geografie
şi Filosofie.
Departamentul de Științe Umane și Social Politice
Departamentul de Ştiinţe Umane şi Social Politice, din cadrul Facultăţii de Istorie şi
Geografie, reprezintă o structură unitară ca urmare a unei istorii de peste 50 de ani. Înfiinţarea şi,
mai apoi, dezvoltarea lui a fost datorată numelor mari care, în diferite perioade de timp, au făcut
parte din acest colectiv, iar unii l-au şi condus: Vasile Gh. Ionescu, Mihai Iacobescu, Nicolae
Ursulescu, Mihai Lazăr, Alexandru Vasilescu, Maria Iurescu, Nicolae Corivan.
Astfel de magiştri şi creatori de şcoală umanistă au deschis un drum pe care acum
păşesc cei care încearcă să le urmeze şi formează în acest moment colectivul Departamentului de
Ştiinţe Umane şi Social Politice.
Este un colectiv matur, compus din 27 membri, dornici de a face faţă provocărilor
didacticii universitare şi cercetării în domeniul Ştiinţelor umane şi social politice. Cadrelor
didactice titulare li se adaugă un număr de peste 10 cadre didactice asociate şi cercetători.
Activitatea didactică reprezintă principala misiune a Departamentului, an de an generaţii
de absolvenţi de liceu alegând specializările acreditate oferite de acesta. Prin specializările de
licenţă (Istorie, Relaţii Internaţionale şi Studii europene, Filozofie, Ştiinţe Politice şi Asistenţă
socială) precum şi programele de Master ( Managementul relaţiilor internaţionale şi cooperării
transfrontaliere; Consiliere şi administrare în resurse umane) ale căror programe au fost constant
reînnoite, încercăm să ne adaptăm pieţei muncii, care este într-o continuă transformare. Prin
dotarea pe care o avem în spaţiile de învăţământ şi cercetare, putem răspunde exigenţelor impuse
de viitorii studenţi, masteranzi, doctoranzi.
Departamentul de Ştiinţe Umane şi Social politice de la Universitatea Ştefan cel Mare –
Suceava constituie un centru de polarizare pentru Regiunea de Nord – Est a României, Republica
Moldova şi SV Ucrainei.
De-a lungul timpului, în cadrul Departamentului de Ştiinţe Umane şi Social Politice sau derulat şi se derulează numeroase proiecte de cercetare în care au fost antrenate cadre
didactice, cercetători, doctoranzi şi masteranzi. Studiile doctorale au devenit o activitate deja
consacrată, desfăşurându-se sub conducerea unui colectiv de cadre didactice universitare.
Titularii Departamentului de Ştiinţe Umane şi Social Politice sunt vizibili pe plan internaţional
prin intermediul articolelor ştiinţifice publicate în publicaţii de renume.
Departamentul de Geografie
Departamentul de Geografie, din cadrul Facultății de Istorie și Geografie, reprezintă o
structură unitară ca urmare a unei istorii de peste 50 de ani. Inființarea și, mai apoi, dezvoltarea
lui au fost datorate numelor mari care, în diferite perioade de timp, au făcut parte din acest
colectiv, iar unii l-au și condus: Nicolae Popp, Laurian Someșan, Ion Bojoi, Ion Popescu Argeșel, Constantin Catana, Costică Brânduș, Ioan Iosep și Nicolae Radoane.
Astfel de magiștri si creatori de scoală geografică au deschis un drum pe care acum
pășesc cei care încearcă să le urmeze și formează în acest moment colectivul Departamentului de
Geografie. Este un colectiv matur, compus din 15 membri, dornici de a face fată provocărilor

didacticii universitare și cercetării în domeniul științific al geografiei. Cadrelor didactice titulare
li se adaugă un număr de peste 30 cadre didactice asociate și cercetători.
Activitatea didactică reprezintă principala misiune a Departamentului, an de an generații
de absolvenți de liceu alegând specializările acreditate oferite de acesta. Prin specializările de
licență (Geografie, Geografia turismului și Geografia mediului) și de masterat (Turism si
Dezvoltare Regională, GIS și Planificare Teritorială) ale căror programe au fost constant
reînnoite, încercăm să ne adaptăm pieței muncii, care este într-o continuă transformare. Prin
dotarea pe care o avem în spațiile de învățământ și cercetare, putem răspunde exigențelor impuse
de viitorii studenți, masteranzi, doctoranzi.
Departamentul de Geografie de la Suceava constituie un centru de polarizare pentru
Regiunea de Nord - Est a României, Republica Moldova și SV Ucrainei și face față provocărilor
impuse de cerințele naționale și internaționale.
Activitatea de cercetare constituie al doilea pilon pe care se sprijină învățământul
geografic sucevean. De-a lungul timpului, în cadrul Departamentului de Geografie s-au derulat și
se derulează numeroase proiecte de cercetare în care au fost antrenate cadre didactice,
cercetători, doctoranzi si masteranzi. Studiile doctorale au devenit o activitate deja consacrată,
desfășurându-se sub conducerea unui colectiv de patru cadre didactice universitare. Titularii
Departamentului de Geografie sunt vizibili pe plan internațional prin intermediul articolelor
științifice publicate în jurnale de renume.
Evaluările ARACIS ale calității învățământului geografic sucevean l-au plasat în
categoria "grad de încredere ridicat", conform evaluărilor instituționale ale Universității "Ștefan
cel Mare" și Departamentului de Geografie din 2008 și 2013.
Admitere
În sesiunea de admitere iulie și septembrie 2018 Facultatea de Istorie și Geografie a
organizat înscrieri pentru 4 domenii de studiu pentru învățământul de ZI licență și 1 domeniu
pentru învățământul ID licență, enumerate în tabelul următor:
Nr
crt
1
2

Forma de
înv.
zi
zi

3

zi

Geografie

4

zi

Asistență socială

1

ID

Geografie

Domeniul de licenţă
Istorie
Relații internaționale și studii europene

Program de studiu
Istorie
Relații internaționale și studii europene
Geografie
Geografia turismului
Asistență socială
Geografie
Geografia turismului

Un candidat poate concura la unul sau mai multe domenii de licenţă.
Media de admitere se calculează pentru toate domeniile de licență astfel:

Proba 1:
Inteviu privind testarea
competențelor de specialitate
Interviu finalizat cu: Admis / Respins

cunoștințelor

capacității

cognitive

și

a

Proba 2:
Nota obţinută la Limba şi literatura română – proba E)a) din cadrul
Examenului de Bacalaureat (50%)
Proba 3:
Nota obţinută la Proba la alegere a profilului şi specializării – proba E)d)
din cadrul Examenului de Bacalaureat (50%)
În anul 2017 la Facultatea de Istorie și Geografie s -a organizat examen de admitere
pentru 4 programe de studiu de masterat, enumerate mai jos, cu durata de 2 ani:
Nr
crt

Forma
de înv.

1

zi

Relații internaționale și studii europene

2

zi

Geografie

3

zi

Filosofie

Domeniul de licenţă

Program de studiu
Managementul relațiilor internaționale și cooperării
transfrontaliere
Turism și dezvoltare regională
GIS și planificare teritorială
Consilere și administrare în resurse umane

Un candidat poate concura la unul sau mai multe programe de studiu.
Media de admitere se calculează pentru toate programele de master astfel:
Proba 1:
Proba 2:

Interviu în vederea testării cunoștințelor și a capacităților cognitive
Media examenului de licenţă (100%)

La învăţământul universitar de licenţă, pentru învăţământul de Zi şi ID departajarea se
va face după:
Criteriul I: media generală la examenul de bacalaureat;
Criteriul II: media anilor de studiu;
La studiile universitare de masterat departajarea se va face după:
Criteriul I: media ponderată a anilor de studiu (pentru absolvenţii care au terminat
studiile în sistem cu credite) sau media generală a anilor de studiu (pentru absolvenţii care au
terminat în sistem fără credite).
Bază materială
Facultatea dispune de: amfiteatre, săli de curs și seminar, săli de laborator, biblioteci ale
departamentelor, expoziție arheologică, expoziție geologică și paleontologică, situate in corpurile
A și E ale universității.









Departamentul de Științe Umane și Social -Politice
Laborator de Arheologie
Laborator de Conservare
Laborator de Științe Sociale și Politice
Laborator de Științe Politice ș i Studii Europene
Laborator de Științ e Auxiliare ale Istoriei
Laborator de Asistență Socială
Laborator de Biblioteconomie și Știința Informării











Departamentul de Geografie
Laborator de Geologie ș i Geomorfologie
Laborator de Geografia Resurselor
Laborator de Pedologie
Laborator de Fizica și Mecanica Pamânturilor
Laborator de Turism
Laborator de GIS ș i Planificarea Teritoriului
Laborator de Geografie Regională
Laborator de Cartografie și Teledetecție
Laborator de Climatologie-Hidrologie
Trecerea între anii universitari.

Trecerea dintr-un an de studiu în altul este condiţionată de obţinerea a minim 45
credite şi a unui număr de 225 puncte; în caz contrar studentul va fi exmatriculat, cu excepţia
situaţiilor bine justificate. Cazurile de forţă majoră (concedii medicale, de maternitate, etc.) sunt
acceptate ca excepţii de la regulă şi se rezolvă prin întreruperea sau prelungirea de şcolaritate.
Studenţii care au obţinut numărul minim de 45 credite şi s-au înscris în an superior pot susţine
examenele restante până în anul III de studiu inclusiv. Examenele restante în sistem de credite
din anii anteriori vor fi planificate în sesiunile de iarnă şi de vară şi se vor susţine în regim cu
taxă.
Mobilităţi
Studenţii Facultăţii de Istorie şi Geografie pot studia în universităţi europene în baza
acordurilor de parteneriat semnate în cadrul programului ERASMUS, pentru perioade de cel
puţin un semestru, cu recunoaşterea creditelor acumulate. Astfel, universităţile cu care au fost
semnate asemenea acorduri, pe domenii sunt următoarele.
Domeniul Istorie
Jagellonian University - Krakow, Polonia
Université de Rouen, Franţa
Karadeniz Technical University – Trabzon, Turcia

Matej Bel University – Banska Bistriča, Slovacia
Karl-Franzens University of Graz, Austria
Ordu University, Turcia
Technical University of Chemnitz, Germania
Universita degli Studi di Catania, Italia
Kilis 7 Aralik University, Turcia
Pomeranian University in Slupsk, Polonia
Universidade de Evora, Portugalia
New Bulgarian University, Bulgaria
Domeniul Relaţii internaţionale şi studii europene
Ecole de Gestion et de Commerce de la Martinique, Franţa
Karadeniz Technical University, Trabzon, Turcia
Cardinal Stefan Wyszynski University, Warszaw, Polonia
Universite de Verailles Saint Quentin en Yvelines, Franţa
Pomeranian University in Slupsk, Polonia
Domeniul Geografie
University of Bern, Elveţia
Universita degli Studi di Bari, Italia
Université du Havre, Franţa
University of Salford, Marea Britanie
Pedagogical University of Cracow, Polonia
University of Durham, Marea Britanie
Universite Rennes 2 Haute-Bretagne, Franţa
University of Ljubljana, Slovenia
University of Ostrava, Cehia
Humboldt University of Berlin, Germania
University of West Bohemia in Pilsen, Cehia
Pomeranian University in Slupsk, Polonia
Eotvos Lorand University, Ungaria
New Bulgarian University, Bulgaria
Ştiinţa mediului
Pomeranian University in Slupsk, Polonia
Filosofie
Universita degli Studi di Pavia, Italia
Ştiinţe politice

Cardinal Stefan Wyszynski University, Warszaw, Polonia
Pomeranian University in Slupsk, Polonia
Asistenţă socială
Lausitz University of Applied Sciences, Germania
Universidade Catolica Portuguesa, Lisboa, Portugalia
Pomeranian University in Slupsk, Polonia
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PRODECAN (activități didactice și baza materială): Lector univ. dr. Sorin IGNATESCU sorinig@atlas.usv.ro
PRODECAN (cercetare științifică): Conf. univ. dr. Florin PINTESCU - florinp@atlas.usv.ro
SECRETAR FACULTATE: Cristina Pârgaru - sofiap@usv.ro
SECRETAR INVĂȚĂMÂNT LA DISTANȚĂ: Veronica Ciobanu - ikaciobanu@atlas.usv.ro
Facultatea de Istorie şi Geografie
Universitatea "Ştefan cel Mare" Suceava
Str. Universităţii nr. 13, 720 229
Suceava, România,
Tel centrală: +40 230 216 147,
Tel centrală: +40 330 101 130,
Tel centrală: +40 230 522 978,
Interior facultate: 511,
Fax:+40 230 523742

