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Prezentul raport vizează următoarele aspecte: 
1. Prezentarea Facultății  
2. Activitatea didactică/procesul de învățământ 
3. Activitatea de cercetare 
4. Mobilitățile internaționale ale studenților și cadrelor didactice 
 
1. Prezentarea Facultății de Istorie și Geografie 
Facultatea de Istorie și Geografie este organizată pe 2 departamente, 

Departamentul de Științe Umane și Social-Politice și Departamentul de 
Geografie.  

Departamentului de Științe Umane și Social Politice,  format din 21 
cadre didactice titulare (4 profesori, 4 conferențiari, 13 lectori), 10 cadre 
didactice asociate (1 profesori, 2 conferențiari, 7 lectori) și 2 cadre didactice 
angajate pe perioadă determinată (2 asistenți) este condus de către lector 
univ.dr. Marcela ȘLUSARCIUC, ajutată de către Consiliului Departamentului, 
din care fac parte conf.univ.dr. Harieta SABOL și lector univ.dr. Cristina 
Viorica CORMOȘ.  

Departamentul de Geografie este deservit de 15 cadre didactice 
titulare (1 profesor, 7 conferențiari, 7 lectori) și 2 cadre didactice asociate (2 
profesori), fiind condus de către lector univ.dr. Despina SAGHIN în calitate de 
director. În cadrul consiliului departamentului, doamna director este ajutată 
de către conf.univ.dr. Daniela Alexandra POPESCU și domnul conf.univ.dr. 
Viorel Neculai CHIRIȚĂ. 

Structurile de conducere ale Facultății: Consiliul Facultății (14 
persoane, 11 cadre didactice și 3 studenți), prodecanul cu activitatea 
didactică, asigurarea calității, baza materiala și probleme studențești (lector 
univ.dr. Sorin IGNĂTESCU) și Prodecanul cu activitatea științifică, imaginea 
facultății, relații internaționale și dezvoltare europeana (conf.univ.dr. 
Alexandru-Ionuț CRISTEA). 

 
2. Activitatea didactică/procesul de învățământ 
Activitatea didactică din anul 2021 a fost organizată pe 3 cicluri de 

studii – Licență, Masterat și Doctorat, la care s-au adăugat programele de 
conversie profesională pe domeniile Istorie și Filosofie. 

În cadrul studiilor de licență, au fost activate 6 programe de studii: 
Asistență Socială, Geografie (inclusiv forma de învățământ la distanță – ID), 
Geografia Turismului (inclusiv forma de învățământ ID), Istorie, Relații 
Internaționale și Studii Europene, totalizând 491 studenți la forma de 
învățământ zi și 41 studenți la forma de învățământ ID. 



În cadrul studiilor de masterat au fost activate 4 programe de studii: 
Consiliere și Administrare în Resurse Umane (program de studiu aflat în 
lichidare), G.I.S. și planificare teritorială, Managementul Relațiilor 
Internaționale și al Cooperării Transfrontaliere, Turism și Dezvoltare 
Regională, totalizând 145 studenți. 

În cadrul studiilor de conversie profesională, pentru domeniile Istorie 
și Filosofie au fost înmatriculați 10 studenți. În concluzie. 

În cadrul Facultății funcționează școlile doctorale de Istorie (7 
conducători de doctorat), Geografie (4 conducători de doctorat) și Filosofie 
(4 conducători de doctorat). 

 
3. Activitatea de cercetare 
Situația materialelor științifice publicate în anul 2021 de către cadrele 

didactice titulare și asociate ale Facultății de Istorie și Geografie este 
prezentată sintetic în tabelul următor. 

 
Tabelul 1.Valori ale variabilelor de ierarhizare pentru Facultatea de Istorie 

şi Geografie, anul calendaristic 2021  

Variabila de ierarhizare 

(numai 
pentru 

titulari) 
2020+2021 

Lucrări indexate ISI Web of Knowledge 
(inclusiv ISI proceedings) 

29 

Articole indexate BDI 29 
Articole CNCSIS (B) 9 
Cărţi la edituri internaţionale  
Cărţi la edituri CNCSIS 5 
Capitole de cărţi la edituri internaţionale 4 
Capitole de cărţi la edituri CNCSIS 11 
Numărul total de titluri de doctor acordate 2 
Granturi naționale aflate în derulare 3 
Granturi internaționale aflate în derulare 5 

 
În plus, în cadrul facultății noastre au fost derulate, în anul 

calendaristic 2021 10 proiecte științifice, 6 în cadrul Departamentului de 
Geografie și 4 în cadrul Departamentului de Științe Umane și Social Politice. 

 
4. Mobilitățile internaționale ale studenților și cadrelor didactice 

La nivelul Facultăţii de Istorie şi Geografie, cooperarea internațională a 
vizat mai multe aspecte: gestionarea parteneriatelor internaționale, 
mobilități internaționale ale studenților şi mobilități internaționale ale 



cadrelor didactice, afilierea la asociații și rețele internaționale a membrilor 
celor două departamente, proiecte internaționale/transfrontaliere.  

În anul 2021, în programul Erasmus+ cu universități din ţări 
participante au fost active 59 de acorduri de cooperare (11 din Turcia, 10 din 
Polonia, 6 din Italia, 6 din Franţa, 5 din Spania, 4 din Grecia, 3 din Republica 
Cehă, 2 din Bulgaria, 2 din Portugalia, 2 din Germania, 2 din Ungaria, 1 din 
Belgia, 1 din Croaţia, 1 din Macedonia, 1 din Marea Britanie, 1 din Olanda, 1 
din Slovacia), alte 8 acorduri fiind activate cu universităţi din ţări partenere 
(câte o universitate din Albania, Armenia, Azerbaidjan, Belarus, Tiraspol, 
Georgia, Kazakhstan, Coasta de Fildeş). Fiecare acord a fost monitorizat de 
Serviciul Relaţii Internaţionale şi Afaceri Europene în colaborare cu 
responsabilul Erasmus desemnat pentru FIG.. 

În cadrul rundei 2021 pentru mobilităţile Erasmus+ cu ţările partenere, 
3 studenţi de la specializarea RISE au aplicat şi ulterior au fost selectaţi 
pentru Universitatea Kimep JSC din Kazakhstan (2021/2022, semestrul 1: 
Cecan Cristina, Ciobanu Eduarda şi Mărcuţă Crinu).  

Pentru anul calendaristic 2021, de la FIG au beneficiat de mobilităţi de 
studiu şi plasament 9 (12?) studenţi (2020/2021, semestrul 2, studiu: 
Tanasachi Adriana, Solodchi Alexandru – Pomeranian University of Slupsk; 
plasament: Codrean Vasile – Atlantica Bay Hotel, Grecia; 2021/2022, 
semestrul 1, studiu: Istrate Diana – Eotvos Lorand University, Sapoval 
Nicolae – University of Kritis, Naclada Felicia - Pomeranian University of 
Slupsk, Buzu Nadejda şi Tudose Alexandrina – University of Cagliary, Filip 
Anişoara - Eotvos Lorand University). 7 studenţi Erasmus+ (Selim Akbulut – 
University of Trabzon, Alessia Di Mattia - University of Catania, Mert Beşenk, 
Batuhan Ayhan, Ammar Yasser Balbahaith - Erciyes University, Esranur 
Cuhadar – Nevşehir University,  Caren Belen Galeano Sanchez, University of 
Málaga). În ceea ce priveşte accesarea de către cadrele didactice de la FIG a 
mobilităţilor de predare şi formare, în anul calendaristic 2021, 5 cadre 
didactice au participat la programe Erasmus+ de predare şi 7 de formare, 
facultatea noastră fiind aleasă ca destinaţie academică Erasmus+ de predare 
de 3 cadre didactice (Radoslaw Zenderowski, Andrzej Rudowski şi Mariusz 
Sulkowski de la Cardinal Stefan Wyszyński in Warsaw) şi de formare de 2 
profesori (Ewa Maria Kocój de la Jagiellonian University in Kraków şi 
Magdalena Pokrzynska de la Zielona Gora University). 

Pentru consolidarea parteneriatelor internaţionale şi a imaginii 
facultăţii în plan extern, un rol important l-au avut participarea cadrelor 
didactice la evenimente şi activităţi în cadrul unor reţele şi asociaţiilor 
internaţionale relevante pentru domeniile şi programele de studii specifice 
FIG (ex. Science for Carpathians, European Geosciences Union, Geoconcept, 
Hekla, History of Health and Healing Network, Pheade etc), iar profesori 
precum Andreea Maierean de la Universitatea Wilkes – SUA, Carmen Pavel 



de la King s College London, UK şi Alin Fumurescu de la Universitatea 
Houston – SUA au fost invitaţi să susţină conferinţe în cadrul „Seminarului 
Umanist” organizat sub egida AUF. 

Şi tot în anul 2021 a continuat derularea Proiectelor transfrontaliere 
Educational University Romanian-Ukrainian Cross-Border Cooperation - 
UNIV.E.R-U şi Development of cross-border cooperation in 
promoting historical and cultural heritage sites in the cross-border 
territory of Romania and Ukraine (HE CROSS), ambele finanţate prin 
Programul Operaţional Comun România-Ucraina 2014-2020, şi care au 
facilitat interacţiunea cadrelor didactice şi a studenţilor de la FIG/USV-
Suceava şi universităţile din Odessa (ONPU) şi Ivano Frankivsk (IFNTUOG). 
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