
Specializarea Geografia turismului

Misiune didactică:

1. 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.
2. 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.
3. 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 Geografia 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.
5. 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.
6. 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:

1. Focar de iradiere ştiinţifică pentru nordul Moldovei (Bucovina), Catedra 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.
2. 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.
3. Potenţialul turistic al Bucovinei impune elemente moderne de cercetare în vederea 
valorificării lui maximale.
4. Potenţialul turistic necesită un studiu detaliat al fluxurilor turistice locale, naţionale şi 
internaţionale. 


