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UNIVERSITATEA “STEFAN CEL MARE” SUCEAVA
An universitar: 2018-2019
Facultatea: Facultatea de Istorie și Geografie
SITUAŢIE RESTANŢE 
Specializarea: Istorie
An studiu: 1 
Nr. Crt
Nume și prenume
Observații – materii restante




1
ANDREI M. VASILE
 -Introducere în istoria antică a României an:1, -Știinţe auxiliare ale istoriei an:1, -Preistorie an:1
2
BÎRSAN V.-A. IULIA-ANDREEA
 -Introducere în istoria antică a României an:1, -Preistorie an:1, -Curs și seminar special de istorie medievală a României an:1
3
ILIE V.-D. VASILE
 -Introducere în istoria antică a României an:1, -Știinţe auxiliare ale istoriei an:1, -Preistorie an:1, -Curs și seminar special de istorie medievală a României an:1
4
ŞLEMCO I. CIPRIAN
 -Introducere în istoria antică a României an:1, -Introducere în istoria antică universală an:1, -Știinţe auxiliare ale istoriei an:1, -Preistorie an:1, -Curs și seminar special de istorie medievală a României an:1, -Limba străină II an:1
5
VIERU D. DAMIAN
 -Introducere în istoria antică a României an:1, -Preistorie an:1

Specializarea: Istorie
An studiu: 2 
Nr. Crt
Nume și prenume
Observații – materii restante




1
AKOSTAKOAIE V. VALENTYN
 -Introducere în istoria modernă a României an:2, -Educație fizică 1** an:2
2
COSMAŢCHI V. DIANA
 -Introducere în istoria modernă universală an:2, -Introducere în istoria modernă a României an:2
3
FĂGĂRAȘ N. ALEXANDRU
 -Educaţie fizică** an:1, -Educație fizică 1** an:2
4
IRIMIA V. VIOREL
 -Informatică aplicată an:1, -Educație fizică 1** an:2
5
PASCARU G. CRISTINA
 -Educație fizică 1** an:2
6
PRODAN M. ANDREI-NICOLAE
 -Introducere în istoria modernă universală an:2, -Educație fizică 1** an:2

Specializarea: Istorie
An studiu: 3 
Nr. Crt
Nume și prenume
Observații – materii restante




1
MURARESCU I. CARMEN-ELENA
 -Politică externă şi diplomaţie an:3
2
RÎMBU I.-G. GABRIELA-MONICA
 -Introducere în istoria modernă universală an:2
3
TARNAVSCHI L. ALEXANDRU-DENIS
 -Introducere în istoria modernă universală an:2, -Introducere în Geopolitică an:3, -Epigrafie latină an:3, -Politică externă şi diplomaţie an:3, -Istoria Bucovinei an:3


Specializarea: Relaţii internaţionale şi studii europene
An studiu: 1 
Nr. Crt
Nume și prenume
Observații – materii restante




1
BUCEVSCHI Ş.-V. ALEXANDRU DANIEL
 -Introducere în știinţe politice an:1, -Începuturile civilizaţiei europene an:1, -Introducere în studii europene an:1, -Introducere în studiul relaţiilor internaţionale și Studii de securitate an:1, -Limbă străină II an:1, -Gândire critică an:1, Educaţie fizică an 1
2
SENCIUC V. ANDREI
 -Introducere în studiul relaţiilor internaţionale și Studii de securitate an:1, Educaţie fizică an 1
3
TORAC T.-I. PAULA-ANDREEA
 -Introducere în știinţe politice an:1, -Începuturile civilizaţiei europene an:1, -Introducere în studii europene an:1, -Introducere în studiul relaţiilor internaţionale și Studii de securitate an:1, -Limbă străină II an:1, -Gândire critică an:1, Educaţie fizică an 1

Specializarea: Relaţii internaţionale şi studii europene
An studiu: 2 
Nr. Crt
Nume și prenume
Observații – materii restante




1
ALECSA M. IONELA
 -Europa modernă: procese socio-economice şi politice an:2, -Drept internațional an:2, -Ideologii politice în epoca contemporană an:2, -Metodologii în studiul Științelor Politice an:2
2
ANDRAŞCU M.-L. DRAGOŞ
 -Civilizaţia europeană medievală an:1, -Europa modernă: procese socio-economice şi politice an:2, -Limbă străină I an:2, -Sociologia relațiilor internaționale an:1, -Drept internațional an:2, -Metodologii de cercetare în științele sociale an:2, -Ideologii politice în epoca contemporană an:2, -Analiza conflictelor internaționale an:2, -Metodologii în studiul Științelor Politice an:2, Educaţie fizică an:2
3
BOȚAN I. DAN
Educaţii fizică, an 1
4
BURDUJA S. VLAD
Educaţii fizică, an 1
5
BUZILĂ M. ALEXANDRU-IONUȚ
Educaţii fizică, an 1
6
CIUCIUC I. MĂDĂLINA-CLAUDIA
 -Civilizaţia europeană medievală an:1, -Europa modernă: procese socio-economice şi politice an:2, -Sociologia relațiilor internaționale an:1, -Drept internațional an:2
7
CÎMPANU C. CONSTANTIN-ALEXANDRU
 -Europa modernă: procese socio-economice şi politice an:2, -Metodologii în studiul Științelor Politice an:2
8
COJOCARU V. VLAD
 -Civilizaţia europeană medievală an:1, -Limbă străină I  EN an:1, -Sociologia relațiilor internaționale an:1
9
GHEORGHECIUC T.-V. ALEXANDRU-SEVASTIAN
 -Civilizaţia europeană medievală an:1, Educaţii fizică, an 1, -Europa modernă: procese socio-economice şi politice an:2, -Limbă străină I an:2, -Sociologia relațiilor internaționale an:1, -Informatică aplicată an:1, -Drept internațional an:2, -Metodologii de cercetare în științele sociale an:2, -Ideologii politice în epoca contemporană an:2, -Analiza conflictelor internaționale an:2, -Metodologii în studiul Științelor Politice an:2 Educaţie fizică, an 2
10
HOŞTINAR I. BIANCA-ELENA
 -Europa modernă: procese socio-economice şi politice an:2, -Istoria integrării europene an:1, -Teorii ale relațiilor internaționale an:1, -Drept internațional an:2, -Ideologii politice în epoca contemporană an:2 Educaţie fizică, an 2
11
ILINCARU I. IONUŢ-ADRIAN
 -Introducere în studiul relaţiilor internaţionale și Studii de securitate an:1, -Europa modernă: procese socio-economice şi politice an:2, -Limbă străină I an:2, -Sociologia relațiilor internaționale an:1, -Istoria integrării europene an:1, -Drept internațional an:2, -Metodologii de cercetare în științele sociale an:2, -Ideologii politice în epoca contemporană an:2, -Analiza conflictelor internaționale an:2, -Metodologii în studiul Științelor Politice an:2 Educaţii fizică, an 1, Educaţie fizică, an 2
12
KIBAK V. ANDRII
 -Sociologia relațiilor internaționale an:1, -Gândire critică an:1, -Teorii ale relațiilor internaționale an:1, -Metodologii în studiul Științelor Politice an:2
13
LINGURARIU S.-C. DENISA-DIANA
 -Europa modernă: procese socio-economice şi politice an:2, -Drept internațional an:2, -Metodologii de cercetare în științele sociale an:2, -Ideologii politice în epoca contemporană an:2, -Analiza conflictelor internaționale an:2, -Metodologii în studiul Științelor Politice an:2
14
MAGDICI G. MARIA-ANDREEA
 -Europa modernă: procese socio-economice şi politice an:2, -Limbă străină I an:2, -Drept internațional an:2, -Metodologii de cercetare în științele sociale an:2, -Ideologii politice în epoca contemporană an:2, -Analiza conflictelor internaționale an:2, -Metodologii în studiul Științelor Politice an:2, Educaţie fizică an:2
15
NEBOISEA I. CRISTIAN
 -Europa modernă: procese socio-economice şi politice an:2, -Limbă străină I an:2, -Limbă străină I an:1, -Sociologia relațiilor internaționale an:1, -Istoria integrării europene an:1, -Informatică aplicată an:1, -Drept internațional an:2, -Metodologii de cercetare în științele sociale an:2, -Ideologii politice în epoca contemporană an:2, -Analiza conflictelor internaționale an:2, -Metodologii în studiul Științelor Politice an:2 Educaţii fizică, an 1, Educaţie fizică an:2
16
PECIUL V. DUMITRU
 -Civilizaţia europeană medievală an:1, -Sociologia relațiilor internaționale an:1
17
SKALOVSKA S. INESA
 -Sociologia relațiilor internaționale an:1
18
TCACIUC C.-S. ALEXANDRU
 -Introducere în studiul relaţiilor internaţionale și Studii de securitate an:1, -Europa modernă: procese socio-economice şi politice an:2, -Limbă străină I EN an:2, -Limbă străină I an:1, -Sociologia relațiilor internaționale an:1, -Drept internațional an:2, -Metodologii de cercetare în științele sociale an:2, -Ideologii politice în epoca contemporană an:2, -Analiza conflictelor internaționale an:2, -Metodologii în studiul Științelor Politice an:2 Educaţie fizică, an 1, Educaţie fizică, an 2, Educaţie fizică an:1, S2

Specializarea: Relaţii internaţionale şi studii europene
An studiu: 3 
Nr. Crt
Nume și prenume
Observații – materii restante




1
ACIOBĂNIȚEI M. CEZAR-NICU
 -Practică de specialitate (90 ore) an:2
2
APOSTOL V.A. MIHAI-ALBERTO
 -Europa modernă: procese socio-economice şi politice an:2, -Politică externă şi diplomaţie an:3
3
ARAMĂ V.-I. EMANUEL-PETRU
 -Practică de specialitate (90 ore) an:2
4
CUCOȘEL M. IULIAN
 -Practică de specialitate (90 ore) an:2, -Istoria artei an:1, -Ideologii politice în epoca contemporană an:2, -Politică externă şi diplomaţie an:3, -Antropologie politică an:2, -Guvernanța Uniunii Europene an:1
5
DANILĂ C.-.C. IOAN-DANIEL
 -Practică de specialitate (90 ore) an:2, -Politică externă şi diplomaţie an:3
6
IONETS I. KORINA
 -Politică externă şi diplomaţie an:3
7
JUNCĂ Ş. IONUŢ-SIMION
 -Practică de specialitate (90 ore) an:2, -Ideologii politice în epoca contemporană an:2, -Politică externă şi diplomaţie an:3
8
NICULEASA G. CLAUDIA-PARASCHIVA
 -Ideologii politice în epoca contemporană an:2, -Politică externă şi diplomaţie an:3, -Antropologie politică an:2, -Guvernanța Uniunii Europene an:1
9
NIGA P. PETRONELA-GEORGIANA
 -Europa în secolul al XX-lea an:2, -Ideologii politice în epoca contemporană an:2, -Antropologie politică an:2, -Guvernanța Uniunii Europene an:1, -Istoria integrării europene an:2, -Sociologia Relațiilor Internaționale an:1
10
OLARIU I. RALUCA-GEORGIANA
 -Introducere în studiul relaţiilor internaţionale an:1, -Politică externă şi diplomaţie an:3, -Istoria relaţiilor internaţionale (III) an:3, -Introducere în geopolitică an:3, -Guvernanța Uniunii Europene an:1, -Teorii ale relațiilor internaționale an:3, -Istoria religiilor Europei an:3
11
ROMAN G.-F. ŞERBAN
 -Politică externă şi diplomaţie an:3, -Limbă străină I EN an:2
12
ȚÎMPĂU I. FILOFTEIA
 -Antropologie politică an:2


Specializarea: Geografie
An studiu: 1 
Nr. Crt
Nume și prenume
Observații – materii restante




1
ANDRIUC P.-V. ANDREI
 -Geologie generală an:1, -Cartografie, topografie şi fotogrametrie an:1, -Meteorologie şi climatologie an:1, -Geografie fizică și umană generală an:1, -Limba franceză an:1, Educaţie fizică an 1
2 
AXINIA A. TIBERIU
 -Geologie generală an:1, -Cartografie, topografie şi fotogrametrie an:1, -Meteorologie şi climatologie an:1, -Geografie fizică și umană generală an:1, -Limba franceză an:1, Educaţie fizică an 1
3
CRISTUREAN I.-B. ANASTASIA
 -Geologie generală an:1, -Cartografie, topografie şi fotogrametrie an:1, -Meteorologie şi climatologie an:1, -Geografie fizică și umană generală an:1, Educaţie fizică an 1
4 
ONCIULEANU G. OANA-DAIANA
 -Geologie generală an:1, -Cartografie, topografie şi fotogrametrie an:1, -Meteorologie şi climatologie an:1, -Geografie fizică și umană generală an:1, -Limba franceză an:1, Educaţie fizică an 1
5 
VARLAN O. COSMIN
 -Geologie generală an:1, -Cartografie, topografie şi fotogrametrie an:1, -Meteorologie şi climatologie an:1, -Geografie fizică și umană generală an:1, -Limba franceză an:1
Specializarea: Geografie
An studiu: 2 
Nr. Crt
Nume și prenume
Observații – materii restante




1
IACOBUŢ I. FLORENTINA-IONELA
 -Hidrologia uscatului şi oceanografie an:1
Specializarea: Geografie
An studiu: 3 
Nr. Crt
Nume și prenume
Observații – materii restante




1
COSOVANU C. SABINA-ANDREEA
 -Geografia regională a lumii an:3
2
DIACONESCU V. ANA-MARIA
 -Geografia cuaternarului an:3, -Geografia regională a lumii an:3
3
ŢURCANU V. LAVINIA-MARINELA
 -Organizarea spațiului geografic an:2, -Geografia regională a lumii an:3
4
VARVARA M. VASILE
 -Geografia solurilor an:2, -Geologie generală an:1, -Geomorfologie an:1, -Educaţie fizică 2 an:1, -Educaţie fizică 2 an:2, -Geografia cuaternarului an:3, -Biogeografie an:2, -Geografia populaţiei an:1, -Analiza resurselor de apă an:2
Specializarea: Geografia turismului
An studiu: 1 
Nr. Crt
Nume și prenume
Observații – materii restante




1
ADOMNICĂI-NICĂI G. MARIA-DANIELA
 -Limba engleză an:1
2
BICHIU C. ANDREI
 -Limba engleză an:1, -Geologie generală an:1, -Cartografie, topografie şi fotogrametrie an:1, -Meteorologie şi climatologie an:1
3
BORDEI I. SERGIU
 -Limba engleză an:1
4
GHELETIUC M. NICOLAI-ALINUŞ
- Educaţie ficiză an 1
5
GHICA I. CRISTINA
 -Geologie generală an:1, -Cartografie, topografie şi fotogrametrie an:1, -Meteorologie şi climatologie an:1, -Geografie fizică și umană generală an:1
6
IOSUB V.-C DAMARIS
 -Geologie generală an:1, -Cartografie, topografie şi fotogrametrie an:1, -Meteorologie şi climatologie an:1, -Geografie fizică și umană generală an:1, Educaţie fizică an 1
6
LIONTE P. BIANCA-ANDREEA
 -Geologie generală an:1
7
NIMIŢAN C.-A. LUCIAN-ALEXANDRU
 -Geologie generală an:1, -Meteorologie şi climatologie an:1
8
NUŢU V. LUCIAN-CONSTANTIN
 -Limba engleză an:1, -Geologie generală an:1, -Meteorologie şi climatologie an:1
9
OSTAFE T. LAURA
 -Geologie generală an:1, Educaţie fizică an 1
10
PLEŞCA I. ŞTEFAN
 -Limba engleză an:1, -Geologie generală an:1, -Cartografie, topografie şi fotogrametrie an:1, -Meteorologie şi climatologie an:1, -Geografie fizică și umană generală an:1, Educaţie fizică an 1

Specializarea: Geografia turismului
An studiu: 2 
Nr. Crt
Nume și prenume
Observații – materii restante




1
BALAN L.-A. MARIUS-GABRIEL
 -Geografia solurilor an:2, -Biogeografie an:2, -Geologia României an:2, -Limba franceză an:2, -Geografia turismului an:2, -Planificare în turism an:2
2
COZORICI T.-M. ALEXANDRU-IONUȚ
Educaţie fizică, an 1, -Geografia solurilor an:2, -Biogeografie an:2, -Planificare în turism an:2 , Educaţie fizică, an 2
3
DURAC D. IONUȚ
 -Planificare în turism an:2
4
FILIP C. LOREDANA
 -Geografia solurilor an:2, -Biogeografie an:2
5
IVAN Ș. LIVIU-CRISTIAN
 -Practică specialitate, an 1
6
MANOLE D. FLORIN-CONSTANTIN
 -Planificare în turism an:2
7
MOLOCI G. ADELINA
 -Planificare în turism an:2
8
NICULCEA G.G. ALEXANDRU
 -Geografia solurilor an:2, -Geomorfologie an:1, -Biogeografie an:2, -Geologia României an:2, -Geografia populaţiei an:1, -Limba engleză an:1, -Hidrologia uscatului și oceanografie an:1, -Limba engleză an:2, -Geografia turismului an:2, -Planificare în turism an:2, Educaţie fizică an:2
9
VASILIU C. SILVIU-CONSTANTIN
 -Geografia solurilor an:2, -Limba engleză an:1, -Cartografie, topografie şi fotogrametrie an:1, -Biogeografie an:2, -Geologia României an:2, -Limba engleză an:1, -Geografie economică an:1, -Limba engleză an:2, -Geografia turismului an:2, -Planificare în turism an:2

Specializarea: Geografia turismului
An studiu: 3 
Nr. Crt
Nume și prenume
Observații – materii restante




1
CÂRLAN E. CLAUDIU
 -Sisteme teritoriale cu aplicaţii în turism an:2, -Hidrologia uscatului și oceanografie an:1, -Regiuni turistice ale lumii an:2
2
COCA V. VLAD
 -Organizarea şi conducerea întrepr an:2, -Sisteme teritoriale cu aplicaţii în turism an:2
3
HÎNCU G. ANA-MARIA
- Metode şi tehnici de analiză a datelor geografice- an:1
4
MOVILEANU I. ALEXANDRU-VASILE
 -Potenţialul turistic al României an:3, -Politici în turism şi dezvoltare durabilă an:3, -Sisteme teritoriale cu aplicaţii în turism an:2, -Geografia regională a lumii an:3
5
NIGA V. ANA-ADELINA
 -Geografia regională a lumii an:3
6
PRICOPIE A. OLGA-ADRIANA
 -Geografie aplicată an:3, -Geografia umană a României an:3, -Potenţialul turistic al României an:3, -Geografia cuaternarului an:3, -Montanologie și turism montan an:3, -Politici în turism şi dezvoltare durabilă an:3, -Geografia regională a lumii an:3

Specializarea: Asistenţă socială
An studiu: 1 
Nr. Crt
Nume și prenume
Observații – materii restante




1
ANDONE (BUTA) G. IULIANA-RODICA
 -Limba străină II an:1, -Educaţie fizică an:1, -Introducere în psihologie an:1, -Introducere în sociologie an:1, -Sistemul de Asistenţă socială an:1, -Bazele asistenţei sociale an:1, -Politici sociale an:1, -Gândire critică an:1
2
BEZEDE C. OANA-VASILICA
 -Limba străină II an:1, -Educaţie fizică an:1, -Introducere în psihologie an:1, -Introducere în sociologie an:1, -Sistemul de Asistenţă socială an:1, -Bazele asistenţei sociale an:1, -Politici sociale an:1, -Gândire critică an:1
3
FODOR I. MIHAELA-FLORINA
 -Educaţie fizică an:1, -Introducere în psihologie an:1, -Politici sociale an:1, -Gândire critică an:1
4
NUŢU I. VIORICA
 -Limba străină II an:1, -Educaţie fizică an:1, -Introducere în psihologie an:1, -Introducere în sociologie an:1, -Sistemul de Asistenţă socială an:1, -Bazele asistenţei sociale an:1, -Politici sociale an:1, -Gândire critică an:1

Specializarea: Asistenţă socială
An studiu: 2 
Nr. Crt
Nume și prenume
Observații – materii restante




1
CRĂCIUN C. MIRELA
 -Asistenţa socială bazată pe evidenţe an:2
2
MAXINESE G. SABINA-ANAMARIA
 -Metodologia cercetării în ştiiţele sociale an:2
3
OLARI T.-S. IOANA-EMANUELA
 -Educație fizică an:2, -Limbă străină I an:2, -Teorii şi metode de intervenţie în AS (grup şi comunitate) an:2, -Dezvoltare umană an:2, -Metodologia cercetării în ştiiţele sociale an:2, -Asistenţa socială a familiei an:2, -Asistenţa socială bazată pe evidenţe an:2, -Informatică socială an:2
4
ROTĂRESCU I. ANA-MARIA
 -Educație fizică an:2, -Limbă străină I an:2, -Teorii şi metode de intervenţie în AS (grup şi comunitate) an:2, -Dezvoltare umană an:2, -Metodologia cercetării în ştiiţele sociale an:2, -Asistenţa socială a familiei an:2, -Asistenţa socială bazată pe evidenţe an:2, -Informatică socială an:2
5
SOFIAN V. ANAMARIA-MĂDĂLINA
 -Limba străină I EN an:1

Specializarea: Asistenţă socială
An studiu: 3 
Nr. Crt
Nume și prenume
Observații – materii restante




1
NECHIFOR V. VALENTINA-GABRIELA
 -Educaţie fizică 2 an:1, -Metode şi tehnici de intervenţie în asistenţa socială an:1, -Filosofie socială an:1

Specializarea: Filosofie
An studiu: 1 
Nr. Crt
Nume și prenume
Observații – materii restante




1
GHINESCU I. ALEXANDRU-NICOLAE
 -Limba străină II an:1
2
HÎJ I. IULIAN
 -Introducere în filosofie an:1, -Istoria filosofiei antice an:1, -Logică generală an:1, -Limba străină II an:1, -Teoria și filosofia psihologiei an:1, -Educație fizică 1* an:1, -Informatică aplicată în cercetarea umanistă an:1
3
VASILIU V. ANIŞOARA
 -Introducere în filosofie an:1

Specializarea: Geografie - ID
An studiu: 1 
Nr. Crt
Nume și prenume
Observații – materii restante




1
MACOVEI V. FLAVIUS-EMANUEL
 -Geografie fizică şi umană generală an:1
Specializarea: Geografie - ID
An studiu: 2 
Nr. Crt
Nume și prenume
Observații – materii restante




1
JURAVLE V.-M. CONSTANTIN-SILVESTRU
 -Hidrologia uscatului şi oceanografie an:1, -Organizarea spaţiului geografic an:1
Specializarea: Geografie - ID
An studiu: 3 
Nr. Crt
Nume și prenume
Observații – materii restante




1
GROSARIU D.-S. ADINA-MARIANA
 -Geografia hazardelor, riscurilor naturale şi antropice an:3, -Analiza resurselor de apă an:2
2
HUDEMA V. LUCIANA
 -Geografie urbană şi rurală an:2, -Educaţie fizică an:2, -Geografia regională a lumii an:3
3
MURGULESCU N.-A. ŞTEFAN-ALEXANDRU
 -Practică de specialitate (3 săpt. din care 1 săpt. itinerantă) an:2, -Analiza resurselor de apă an:2
Specializarea: Geografia turismului - ID
An studiu: 1 
Nr. Crt
Nume și prenume
Observații – materii restante




1 
COSMAŢCHI V. DIANA
 -Meteorologie şi climatologie an:1, -Limba engleză an:1
2
MURARIU S. GEANINA-MIHAELA
 -Cartografie, topografie şi fotogrametrie an:1

Specializarea: Geografia turismului - ID
An studiu: 2 
Nr. Crt
Nume și prenume
Observații – materii restante




1
CUCIUC V. IULIAN
- Organizarea spaţiului geografic an:1  -Geografia solurilor an:2, 
2
FILIPOV L. VLADIMIR
 -Organizarea spaţiului geografic an:1, -Planificare în turism an:2
3
GÂNDU E. OVIDIU-GABRIEL
 -Geomorfologie an:1, -Practică de specialitate an:1
4
HÎJ M. DENIS-MARTIN
 -Organizarea spaţiului geografic an:1-Biogeografie an:2, -Planificare în turism an:2
5
ENACHI R. OLIVIA
 -Organizarea spaţiului geografic an:1



Specializarea: Geografia turismului - ID
An studiu: 3 
Nr. Crt
Nume și prenume
Observații – materii restante




1
BACAL M. SILVIU-EUGEN
 -Geomorfologie an:1, -Meteorologie şi climatologie an:1, -Hidrologia uscatului şi oceanografie an:1, -Organizarea spaţiului geografic an:1, -Geografie economică an:1
2
BĂRGĂOANU C.-V. GABRIEL-LAURENŢIU
 -Geografia umană a României an:3, -Geografia cuaternarului an:3, -Geografia regională a lumii an:3, -Politici în turism şi dezvoltare durabilă an:3, -Sisteme teritoriale cu aplicaţii în turism an:2, -Organizarea spaţiului geografic an:1
3
STRĂTEANU G NADIA ROBERTA
 -Geografia solurilor an:2, -Geografie urbană şi rurală an:2, -Geografia umană a României an:3, -Geografia regională a lumii an:3, -Sisteme teritoriale cu aplicaţii în turism an:2, -Organizarea spaţiului geografic an:1
4
SUCIU I.-A. IOANA-DUMITRA
 -Geografia regională a lumii an:3
Specializarea: Managementul relatiilor internationale si cooperarii transfrontaliere
An studiu: 1 
Nr. Crt
Nume și prenume
Observații – materii restante




1
CHIREAC G. ORESTE
 -Managementul situaţiilor conflictuale an:1, -Religia în epoca globalizării an:1, -Structuri şi programe de cooperare transfrontalieră în secolul XXI an:1, -Politica externă şi de securitate a SUA an:1, -Etică şi integritate academică an:1, -Metodologia cercetării ştiinţifice an:1
2
GALAN V. GEORGE
 -Managementul situaţiilor conflictuale an:1, -Religia în epoca globalizării an:1, -Structuri şi programe de cooperare transfrontalieră în secolul XXI an:1, -Politica externă şi de securitate a SUA an:1, -Etică şi integritate academică an:1, -Metodologia cercetării ştiinţifice an:1
3
MOLDOVAN G. VASILE-ALIN
 -Managementul situaţiilor conflictuale an:1, -Religia în epoca globalizării an:1, -Structuri şi programe de cooperare transfrontalieră în secolul XXI an:1, -Politica externă şi de securitate a SUA an:1, -Etică şi integritate academică an:1, -Metodologia cercetării ştiinţifice an:1

Specializarea: Managementul relatiilor internationale si cooperarii transfrontaliere
An studiu: 2 
Nr. Crt
Nume și prenume
Observații – materii restante




1
MURARU G.-O. CLAUDIA-ȘTEFĂNICA
 -Geopolitica frontierelor şi a euroregiunilor an:2, -Politica de vecinătate a Uniunii Europene an:2, -Politica externă şi de securitate a Chinei an:2, -Politica externă şi de securitate comună an:2, -Europa şi Lumea după 1945 an:2

Specializarea: GIS si planificare teritoriala
An studiu: 1 
Nr. Crt
Nume și prenume
Observații – materii restante




1
GOLOGAN V. IULIAN
 -Elemente de hidrologie urbană în planificarea teritoriului an:1
2 
MACOVEI D. SERGIU-SEBASTIAN
 -Sisteme geodezice şi cadastrale an:1, -Planificarea și amenajarea teritoriului an:1, -Managementul bazelor de date geospațiale an:1, -Geostatistică an:1, -Elemente de hidrologie urbană în planificarea teritoriului an:1, -Etică şi integritate academică an:1
3
RĂDĂȘAN T. LUCIAN-NICU
 -Sisteme geodezice şi cadastrale an:1, -Planificarea și amenajarea teritoriului an:1, -Managementul bazelor de date geospațiale an:1, -Geostatistică an:1, -Elemente de hidrologie urbană în planificarea teritoriului an:1, -Etică şi integritate academică an:1
4
SIMIREA V. ALEXANDRA-GEORGIANA
 -Sisteme geodezice şi cadastrale an:1, -Planificarea și amenajarea teritoriului an:1, -Managementul bazelor de date geospațiale an:1, -Geostatistică an:1, -Elemente de hidrologie urbană în planificarea teritoriului an:1, -Etică şi integritate academică an:1
5
ŞUCHIANU D. ELENA-MONICA
 -Sisteme geodezice şi cadastrale an:1, -Planificarea și amenajarea teritoriului an:1, -Managementul bazelor de date geospațiale an:1, -Geostatistică an:1, -Elemente de hidrologie urbană în planificarea teritoriului an:1, -Etică şi integritate academică an:1

Specializarea: GIS si planificare teritoriala
An studiu: 2 
Nr. Crt
Nume și prenume
Observații – materii restante




1
BOICO V. MIHAI
 -GIS aplicat în amenajarea pădurilor şi ariilor protejate an:2, -Planificarea și amenajarea teritoriului an:1, -Dinamica peisajelor geografice an:2, -Spaţiul montan - potenţial, organizare, valorificare an:2, -Managementul utilizării terenurilor şi bonitatea solurilor an:2, -Tehnici avansate de cartografie digitală an:2
2
MELINTE B. DIANA-ȘTEFANA
 -GIS aplicat în amenajarea pădurilor şi ariilor protejate an:2, 006118-Analiză urbană și rurală an:1, -Dinamica peisajelor geografice an:2
3
NEAMŢU C.-S. TIBERIU - CRISTIAN
 -Dinamica peisajelor geografice an:2
Specializarea: Turism si dezvoltare regională
An studiu: 1 
Nr. Crt
Nume și prenume
Observații – materii restante




1
ARHIRII V. DOINA
 -Turism internaţional - diferenţieri regionale an:1, -Planificarea și amenajarea teritoriului an:1, -Ecoturism și dezvoltare durabilă an:1
2
BÎRCĂ I. MARIA
 -Turism internaţional - diferenţieri regionale an:1, -Planificarea și amenajarea teritoriului an:1, -Ecoturism și dezvoltare durabilă an:1
3
BÎRCĂ I. VERONICA
 -Turism internaţional - diferenţieri regionale an:1, -Planificarea și amenajarea teritoriului an:1, -Ecoturism și dezvoltare durabilă an:1
4
FRANGU S. NELU
 -Planificarea și amenajarea teritoriului an:1
5
GARŞTEA P. ANDREI
 -Turism internaţional - diferenţieri regionale an:1, -Planificarea și amenajarea teritoriului an:1, -Ecoturism și dezvoltare durabilă an:1
6
GĂITAN M. ANDREEA-NICOLETA
 -Planificarea și amenajarea teritoriului an:1
7
OSTROVAN L. OANA ANDREEA
 -Turism internaţional - diferenţieri regionale an:1, -Turismul mediteranean - specificitate şi actualitate an:1, -Planificarea și amenajarea teritoriului an:1, -Geostatistică an:1, -Ecoturism și dezvoltare durabilă an:1, -Etică şi integritate academică an:1
8
POTÎNGĂ I. DOINA
 -Turism internaţional - diferenţieri regionale an:1, -Planificarea și amenajarea teritoriului an:1, -Ecoturism și dezvoltare durabilă an:1
9
PRUNDEAN C. AUREL
 -Turism internaţional - diferenţieri regionale an:1, -Turismul mediteranean - specificitate şi actualitate an:1, -Planificarea și amenajarea teritoriului an:1, -Geostatistică an:1, -Ecoturism și dezvoltare durabilă an:1, -Etică şi integritate academică an:1
10
PUPĂZĂ M. ANA-MARIA
 -Turism internaţional - diferenţieri regionale an:1, -Turismul mediteranean - specificitate şi actualitate an:1, -Planificarea și amenajarea teritoriului an:1, -Geostatistică an:1, -Ecoturism și dezvoltare durabilă an:1, -Etică şi integritate academică an:1
11
RUSU I. DIANA
 -Turism internaţional - diferenţieri regionale an:1, -Planificarea și amenajarea teritoriului an:1, -Ecoturism și dezvoltare durabilă an:1
12
STOGUL S. ECATERINA
 -Turism internaţional - diferenţieri regionale an:1, -Planificarea și amenajarea teritoriului an:1, -Ecoturism și dezvoltare durabilă an:1
13
TALPĂ V. VASILE
 -Turism internaţional - diferenţieri regionale an:1, -Planificarea și amenajarea teritoriului an:1, -Ecoturism și dezvoltare durabilă an:1
14
TAMBA M.-M. MIHAI-CLAUDIU
 -Planificarea și amenajarea teritoriului an:1
15
VDOVICENCO S. SNEJANA
 -Turism internaţional - diferenţieri regionale an:1, -Planificarea și amenajarea teritoriului an:1, -Ecoturism și dezvoltare durabilă an:1
Specializarea: Turism si dezvoltare regională
An studiu: 2 
Nr. Crt
Nume și prenume
Observații – materii restante




1
ANDROHOVICI I. CONSTANTIN
 -Evaluarea riscului climatic și a potențialului climatoterapeutic an:1
2
BULIGA V. LENUȚA
 -Valorificarea turistică a potenţialului geologic şi geomorfologic an:2, -Valorificarea turistică a ariilor protejate an:2, -Dinamica peisajelor geografice an:2, -Spaţiul montan - potential, organizare, valorificare an:2, -Diferentieri regionale în turism rural an:2
3
CALINICIUC G. IOANA
 -Rolul turismului în dezvoltarea economiei regionale an:1, -Evaluarea riscului climatic și a potențialului climatoterapeutic an:1, -Dinamica peisajelor geografice an:2
4
MIHAILOV I.-C. CRISTIAN
 -Dinamica peisajelor geografice an:2
5
ZIMBRU V. GABRIELA
 -Planificarea și amenajarea teritoriului an:1

Specializarea: Consiliere si administrare in resurse umane
An studiu: 1 
Nr. Crt
Nume și prenume
Observații – materii restante




1
ANDREIU N. MIHAELA-RAMONA
 -Metodologia cercetării sociale an:1, -Filosofia comunicării în organizaţii an:1, -Introducere în consilierea şi administrarea resurselor umane an:1
2
FILIP R.I. FLORIN
 -Metodologia cercetării sociale an:1, -Filosofia comunicării în organizaţii an:1, -Introducere în consilierea şi administrarea resurselor umane an:1, -Costrucţia carierei an:1
3
NEGREA C. CARMEN-MARIA
 -Filosofia comunicării în organizaţii an:1, -Introducere în consilierea şi administrarea resurselor umane an:1
4
PALAGHICIUC L. ANCA-CRISTINA
 -Metodologia cercetării sociale an:1, -Filosofia comunicării în organizaţii an:1, -Introducere în consilierea şi administrarea resurselor umane an:1, -Costrucţia carierei an:1
5
SÎNESCU G.-V. DIMITRI-VADIM
 -Metodologia cercetării sociale an:1, -Costrucţia carierei an:1

Specializarea: Consiliere si administrare in resurse umane
An studiu: 2 
Nr. Crt
Nume și prenume
Observații – materii restante




1
ROMAN I. IOAN-ROMEO
 -Deontologie organizaţională an:2


