
EDUCAȚIA NONFORMALĂ

- PORȚILE DESCHISE la Facultatea de Geogra�e și Geologie - luna aprilie
- GEOMONDIS - Concurs pe Teme Geogra�ce organizat de LSGG IS, EGEA CJ, GeoTIM TM și ASG B (sf. aprilie faza locală Iași)
- FESTUDIS - Festival Ieșean Studențesc al Universităților din Iași (activități sociale, sportive etc.) la jumătatea lui aprilie
- UNIFEST - Festivalul Național coordonat de USR (activități culturale, formative, recreative) la jumătatea lunii noiembrie
- STUDISTUR (Treasure Hunt al Edi�ciilor Ieșene) și TRAMVAIUL VOLUNTARIATULUI în timpul FESTUDIS și UNIFEST
- LUNA de TRAININGuri - oportunități de dezvoltare a competențelor de comunicare a studenților - LSGG (luna martie)
- TÂRGUL de PRODUSE LOCALE și TURISM al MOLDOVEI  - eveniment al Departamentului, la jumătatea lunii decembrie
- GEOMENTIS - Revista studenților de la Geogra�e - Geologie, http://www.lsggiasi.ro/site/publicatii
 

ORGANIZAȚII 

CERCURI ȘTIINȚIFICE
EnviroGIS  - Cerc de Geomatică (S.I.G. și 
                         teledetecție, aplicat la Știința Mediului
Enviromatica -  Analiza calitativă și cantitativă
                                  a geosistemului, a poluării etc.                          
GIS de la 0 -  Inițiere în utilizarea programelor de 
                            SIG de tip opensource și proprietar în 
                            studiul componentelor geogra�ce                       
MeteoMoldova -  Cerc de Climatologie & prognoză
Turismus  - cartogra�e turistică, informatică aplicată 
                        în turism, evenimente și alte activități. 

ALTE EXPERIENȚE

Facultatea de   Geogra�e și Geologie

Universitatea   Alexandru Ioan Cuza din Iași
 

OFERTA ȘTIINȚIFICĂ

PCER - Punctul de Contact al misiunii ESPON în România - www.esponromania.ro
Cuguat-TIGRIS (Geogra�e Umană și Amenajarea Teritoriului) - www.cuguat-tigris.ro
Centrul de Cercetare GeoArheologică (interdisciplinar) -  www.arheoinvest.uaic.ro 
Centrul de Cercetări CERNESIM (studii de Mediu reg. NE)- www.cernesim.uaic.ro

CENTRE și LABORATOARE DE CERCETARE 

SIMPOZIOANE și CONFERINȚE

REVISTE ȘTIINȚIFICE

Seminarul Geogra�c Internațional ”Dimitrie Cantemir” (jumătatea lunii octombrie) www.seminarcantemir.uaic.ro/
Simpozionul Internațional Mediu Actual și Dezvoltarea Durabilă (începutul lunii iunie)   www.pesd.ro/
Simpozionul de Sisteme Informaționale Geogra�ce (începutul lunii octombrie) www.geomatica.uaic.ro/
Factori și Procese Pedogenetice în Zona Temperată (jumătatea lunii septembrie)   www.soilscience.ro 
Simpozionul Național Studențesc ”Mihai David” (început noiembrie)  www.facebook.com - Simpozionul Mihai David

                 

Lucrările Seminarului Geogra�c ”Dimitrie Cantemir”   seminarulcantemir.uaic.ro
Present Environment and Sustainable Development  www.pesd.ro 
Soil Forming Factors and Processes from the Temperate Zone www.soilscience.ro 
Scienti�c Annals of Alexandru Ioan Cuza University - Geography series  analegeo.uaic.ro
Lucrările Simpozionului Studențesc ”Mihai David” - www.lsggiasi.ro -Publicații

ALTE POSIBILITĂȚI de CERCETARE

CERCETAREA în GEOGRAFIE

Practici Facultative - Itinerarii internaționale cu autocarul
Drumeții la Pădurea Bîrnova, Hârlău - Deleni, Munții Ceahlău
Expediții internaționale - Pamir, Caucaz, Kilimandjaro etc.

L.S.G.G. -   Liga Studenților de la Geogra�e și Geologie
                           Activități informative, sociale, de binefacere, 
                           voluntariat , revistă,  activități recreative etc. www.lssgiasi.ro 

         

SISTEMIS - Organizație Non-Guvernamentală pe
                            probleme de E�ciență Energetică, 
                            Protecția Biodiversității etc. www.sistemis.org

EGEA Iași - Schimburi de experiență cu 80 de Universități 
                          partenere din Europa www.egea.eu/entity/Iasi

ALUMNI  -  Fundația Universității Alexandru Ioan Cuza din Iași - își propune 
                            să consolideze comunitatea  absolvenților. www.alumni.uaic.ro 

IAȘI

Departamentul de    Geografie

egea

EVENIMENTE

SISTEMIS
O.N.G.

EXPEDIȚII

Adresa: Bd. Carol nr. 20A, 700505 Iași, Romania
Tel. 0232/201075, 0232/201074; Fax. 0232/201474
Email: geogra�e@uaic.ro ; http://www.geo.uaic.ro

GEOGRAPHY
  series

GD

UAIC

FGG

ȘI DEZVOLTARE PERSONALĂ

Proiecte de cercetare prin programul ESPON  
Burse Doctorale în cadrul proiectelor de tip POSDRU
Burse Postdoctorale în cercetarea geogra�că
Proiecte și burse de cercetare prin CNCSIS (TE, PCD, PD, IDEI)



OFERTA ACADEMICĂ INFRASTRUCTURI

Cuvântul Decanului

DESPRE NOI
PERSONALITĂȚI GEOGRAFICE IEȘENE

Domeniile GEOGRAFIE și ȘTIINȚA MEDIULUI

Studii de LICENȚĂ, 3 ani      (370 de locuri / an)

Studii de MASTERAT, 2 ani    (170 de locuri pe an)

Studii de DOCTORAT, 3 ani        (25 de locuri / an)

Burse ERASMUS și MUNDUS

Geogra�e

Hidrologie - Meteorologie

Plani�care Teritorială

Geogra�a Turismului 

Geogra�a Mediului

Tourisme et Développement Regional (�lière  fr.)

Mediu actual și Dezvoltare Durabilă

Riscuri Naturale și Amenajarea Teritoriului

Discipline Geogra�ce

Săli de Curs și Laboratoare de cercetare 

Stațiuni de Cercetare

Săli de documentare

Stațiunea de Cercetare Meteo ”Ion Gugiuman” Rarău, Câmpulung Md., jud. Suceava
Stațiunea de Cercetare de Geogra�e Fizică ”Mădârjac”- com. Mădârjac, jud. Iași
Stațiunea de Cercetare și Practică Studențească ”Ion Mehedinți”, Tulnici, jud. Vrancea
                 

3 am�teatre + 1 sală conferințe, capacitate medie 70 de locuri
20 de săli de curs/seminar, corp B, et. 3, Bd. Copou nr. 11
Laboratorul de Enviromatică (Mediu)
Laboratorul de Evaluarea Calității Solurilor
Laboratoare de Geogra�e Umană / Regională   
Laboratorul de Geoarheologie 
Laboratorul de Meteorologie și Climatologie
3 Laboratoare de Geomatică (peste 80 de stații de lucru)
Laborator de GIS și Teledetecție (ArcGIS, ENVI, TNT Mips)
2 birouri de lucru pentru doctoranzi și cercetători

Biblioteca Facultății de Geogra�e și Geologie cu peste 5000 de volume 
Sala de lectură, 50 de locuri  și acces la 10 computere cu conexiune internet
Biblioteca de Documentare în Limba Franceză - ”Cosinschi” (500 vol.)
Biblioteca P.C.E.R. ESPON (colecție de cca 300 vol. în engleză/franceză)

FOTO

Campus Universitar
Campus Târgușor Copou (3km) și Codrescu (200m de Corp B) - cca. 120 de locuri 
Complexul Gaudeamus - Akademos (cazare la înalte standarde) 

GR
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Geomatică (GIS)GEOM

PT

RNAT

PhD

Géographie du Tourisme (�lière francophone)

Turism și Dezvoltare Regională

Ștefan Avârvarei, Șef Serviciu 
Urbanism, Primăria Iași
“De la �ecare din foștii profesori am avut 
cate  ceva de invățat, având parte de 
sfaturi și sprijin din partea dumnealor. 
Ca șef al Serviciului Control Urbanism 
din cadrul municipalității Iași,  mă întorc 
în facultate oricând am nevoie de ajutor 
pe plan profesional, găsindu-l de �ecare 
data.”

Roxana Ștefan,  asistent de zbor la compania Emirates, Dubai, EAU 
”Iașul e o parte din mine, un loc în care mă întorc mereu cu bucurie. Iubesc anii de 
facultate petrecuți la Iași dar mai ales iubesc oamenii minunați pe care i-am cunoscut 
acolo. Cred că sunt ceea ce sunt astăzi, într-o foarte mare măsură datorită faptului că 
m-am format la Iași, cu profesori de excepție, cu oameni pasionați de ceea ce fac care 
au reușit să-mi deschidă orizonturile și care m-au impulsionat în căutările mele.  în 
�ecare călătorie pe care o fac îmi amintesc de orele petrecute în am�teatrele 
universității, explorând continente și întrebându-mă dacă voi ajunge să pășesc în 
toate acele locuri.  Azi, visul meu s-a îndeplinit. ”

DIMITRIE CANTEMIR - prima lucrare monogra�că 
despre Principatul Moldovei, realizată la 1716 (”Descrip-
tio Moldaviae”)
PETRE RÂȘCANU -  precursorul Geogra�ei la Iași, primul 
curs de Geogra�e (1888)
GRIGORE COBĂLCESCU - prima lucrare românească de 
Geologie (”Calcarul de la Răpidea”)
ȘTEFAN D. POPESCU - Primul Profesor de Geogra�e al 
Universității și cel care a pus bazele didacticii geogra�ei 
prin lucrararea - ”Locul Geogra�ei printre Științe și 
Importanța Educațională”
MIHAI DAVID - singurul rector geograf al Universității 
ieșene. Introduce studiile doctorale în domeniul 
Geogra�ei, membru fondator al Institutului de Cercetări 
Geogra�ce al României
GHEORGHE I. NĂSTASE - introduce Geogra�a Umană, 
primele cursuri de Geogra�e istorică, Geogra�a 
populației, Antropogeogra�e 
ION GUGIUMAN - dezvoltă Geogra�a �zică, introduce 
cursurile de Meteorologie -Climatologie, contribuții în 
Geomorfologie
IOAN ȘANDRU - o activitate impresionantă în cercetarea 
științi�că în Geogra�a umană (peste 200 lucrări 
științi�ce), l-a avut conducător de doctorat pe profesorul 
Vintilă Mihăilescu
ALEXANDRU UNGUREANU -  reprezentant de seamă a 
Geogra�ei Umane, personalitate enciclopedică, Membru 
corespondent al Academiei Române.  

GTFR

TDR

TDRFR

IAȘIAMENAJĂRI și DOTĂRI

Iași  - orașul culturii și al științei

CORP B UAIC

CABANA RARĂU

CĂMIN UAIC

SALA ”COSINSCHI”

GD
DEPARTAMENTUL
DE GEOGRAFIE

Dan Butuc, operator Amazon Iași
“Nu am învățat niciodată pentru note și 
asta s-a cam văzut în catalog :) Însă în 
anul 3 sărbătorisem deja aplicația 
practică cu nr. 10 !! Nu am ratat nicio 
ocazie să ies în teren cu colegii și prietenii 
de la Geogra�e.  Acest lucru m-a făcut să 
devin adaptabil, dornic de libertate, 
stăpân pe viitorul meu.  ”

Geogra�a la Iași este predată în mediul universitar încă de la 1884, când a apărut ca 
obiect de studiu  în cadrul Facultății de Filoso�e și Litere a Universității din Iași,  prin 
Catedra de Istorie Antică, Epigra�e și Geogra�e. Ne mândrim cu această tradiție și 
astăzi, când Departamentul de Geogra�e își deschide porțile pentru cca. 1600 de 
studenți. Prin programa curriculară oferită, încercăm să sprijinim cercetarea 
fundamentală în Geogra�e dar și să răspundem nevoilor unei societăți a�ate în 
continuă schimbare.  Obiectivul nostru este să formăm astfel viitorii specialiști în 
problematica plani�cării teritoriului, a riscurilor naturale, a mediului, dar și a 
turismului ca factor de dezvoltare a teritoriilor. Sperăm să contribuim astfel la 
progresul științi�c, cultural și economic al societății românești.

 Prof. Dr. Corneliu Iațu

Vasilică Istrate, meteorolog la G.C.C., Iași
“Anii de facultate mi-au îmbogățit în primul rând experiența de 
viață. La geogra�e am invățat lucruri teoretice și practice pe care 
astăzi le pun în aplicare la noul meu loc de muncă care este legat 
de in�uențele antropice active in atmosfera (mai ales combaterea 
grindinei).  Practicile de specialitate m-au ajutat să �u mai 
aproape de înțelegerea legilor care guvernează natura.” 

Mesalina Boghinciuc, consilier la A.P.M. Iași
“Provocările protecţiei mediului se manifestă la scară largă, iar 
societatea civilă este din ce în ce mai implicată. Profesioniştii din 
domeniu trebuie deci să poată aborda realitatea în toată 
complexitatea sa. Prin cursurile de la specializarea Geogra�e-Şti-
inţa Mediului am acumulat cunoştiinţe şi abilităţi astfel încât să 
pot interpreta integrat informaţiile referitoare la mediu. În plus, 
mobilităţile de studiu în Belgia și Franța m-au ajutat să descopăr 
perspectivele țărilor din vestul Europei faţă de aceste provocări.        

Specialiștii sunt formați de un nr de 42 de cadre 
didactice universitare cu titlu de doctor în științe și 7 
cercetători. În funcție de specializări, se adaugă un 
număr de 20 de cadre didactice asociate și intervenanți 
internaționali din instituții private sau publice. 

ABSOLVENȚII NOȘTRI

Erasmus & Mundus STUDY scholarships 

FRANCE:  Paris, Bordeaux, Angers, Lyon,  Orleans, Dijon, Calais,  Rouen, 
Nice, Saint Et., Tours, Amiens, Lille, Clermont-F. Reims  SPAIN: Huelva
CZECH REP.: Praha  TURKEY: Isparta  CH: Neuchatel  GERMANY: Bremen  
ITALY: Cagliari, Torino  BELGIUM: Liege, Bruxelles  NORWAY: Trondheim

COURSES LAB WORK

FIELD 
WORK

Students can apply for over  30 study scholarships in the EU/EEA/CH
for 1 or 2 semesters at a Partner University from:

Our Departament o�ers over 100 training scholarships/year in the EU/EEA or CH/TR/FYROM for 3-6 months, at a private/public partner institution from:
ICELAND (Vesturland, Suð/Norðurland), NORWAY (Vestlandet), SPAIN (Andalucia), ITALY (Sardinia, Sicily, Tuscany), GREECE (Halkidiki, Corfu, Crete)

Training / Placement Scholarships (Erasmus EU or EEA Grants co-funding) 

STUDY / TRAINING
in the EU/EEA/CH


