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• 15 Facultati
– 71 specializari licenta ‐ zi
– 47 specializati master – zi
– 12 specializari licenta–ID 
+IFR

• 18.500 studenti
– 11.780 licenta ‐ zi
– 2080  master – zi
– 4640  licenta –ID +IFR

• Programe de invatamant
continuu si transfer 
tehnologic

• Programe complemantare
• Programe de doctorat



Evaluare
ARACIS‐2008

=
calificativ
GRAD DE 

INCREDERE 
RIDICAT



Specializarea
Ecologie şi protecția mediului

• Domeniul –Stiinta mediului
• Autorizata in anul 2003
• 3 ani de studiu
• 170 studenti / 2006‐2007



Specializarea
Ecologie şi protecția mediului

Pregateste specialisti pentru:
• Agentiile regionale si locale de protectia
mediului;

• Administratiile ariilor protejate,
• Complexe Muzeale, Gradini botanice si 
zoologice;

• Birourile de mediu ale administratiilor locale, ale 
agentilor economici;

• Invatamântul preuniversitar



Turismul durabil (ecoturismul)

• ʺacea călătorie responsabilă spre o 
zonă naturală care contribuie atât
la conservarea patrimoniului
natural cât şi la bunăstarea
populației locale.“ (The Ecoturism
Society)

• ʺvizitarea unei zone relativ
neafectate de activitățile umane, 
cu un impact redus asupra
mediului, care
are o importantă componentă
educațională şi care oferă un 
beneficiu economic direct 
economiei şi populației localeʺ.



Turismul durabil (ecoturismul)

ʺEcoturismul înseamnă
calatoria,…., spre zone 
naturale relativ nederanjate
pentru studiu, relaxare sau
asistență voluntară care are 
în vedere însuşi flora , 
fauna, formele geologice şi
ecosistemele dintr‐o zonă
precum şi oamenii care 
trăiesc în împrejurimi, 
nevoile lor, cultura şi relația
lor cu pământul.”



Turismul durabil (ecoturismul)

„... forma de turism durabil la baza
căruia stau resursele naturale, 
care se concentrează în special 
asupra aprecierii şi cunoaşterii
naturii şi care se bucură de un 
management etic de impact 
redus, opus consumului , 
orientat în a susține
comunitatea locală (la nivel de 
control, beneficii şi dimensiune). 
Are loc de obicei în spații
naturale şi contribuie în mod 
obligatoriu la conservarea şi
protecția acestora.“ (Fennell, 2003) 



Ecoturism ‐ elemente cheie
1. noțiunea de mişcare/calatorie dintr‐o locație în alta;
2. ecoturismul este sau ar trebui sa fie bazat pe natură;
3. ecoturismul este condus de principul conservării;

4. ecoturismul are un rol educativ
5. produsul turistic are la bază natura şi elementele sale 
6. contribuție la conservarea resurselor naturale si antropice
7.  contribuție la bunăstarea comunităților locale 

8.  educație ecologică
9.   o parte din venituri si actiuni directionate spre conservarea naturii si a 

zonelor protejate;
10. o marea parte din veniturile de pe urma turismului raman populatiei locale;
11. caracter educativ atat pentru turisti dar si pentru localnici;
12. minimalizarea influentei negative asupra mediului



Activitati de ecoturim
CLASICE

• drumetii tematice
• turism ecvestru (cu cai)
• observarea pasarilor
• observarea animalelor salbatice
• tururi pentru fotografie in natura, 

insclusiv fotografie in pesteri
• turism stiintific (studiul unor

plante si animale)
• cicloturism
• pescuit sportiv
• plutarit
• rafting 
• tururi culturale (tabere de creatie, 

demosntratii de mestesuguri, etc)

NOI

• practica studenteasca
• tabere de vara pentru studenti
• drumetii tematice



Practica studenteasca – un produs
pe piata ecoturismului

“ Nu este suficient sa existe un produs bun de 

ecoturism in Romania, trebuie ca piata sa fie 

pregatita sa‐l cumpere”
(tour‐operator din Olanda, Aprilie 2002)



Practica EPM ‐ 2006 ‐Parcul
Natural Balta Mica a Brailei
Obiective practica:
• Cunoastrea ecosistemelor din 

zona inundabila a Dunarii
• Studierea florei si faunei

reprezentative
• Cunoasterea resurselor naturale si

a activitatilor economice si
traditionale

• Cunoasterea activitatilor de 
administrare a ariei protejate





Practica EPM ‐ 2006 ‐Parcul
Natural Balta Mica a Brailei

Infrastructura practica:
• Deplasare Galati –Fundu Mare: 

nava Egrete (UDJ), 
• Deplasare locala: barci de la 

Catedra de Acvacultura, Protectia
Mediului si Cadastru, (UDJ), si de 
la asociatia de pescari Nufarul
Chiscani (ANPA)

• Cazare: nava Egreta, corturi (UDJ)
• Masa: nava Egreta (UDJ)
• Ghidaj: pescarii Nufarul Chiscani

(ANPA) si rangeri (APNBmB)



Practica EPM‐ 2007 ‐Parcul
National Muntii Macinului

Obiective practica:
• Cunoastrea ecosistemelor din 

zona parcului
• Studierea florei si faunei

reprezentative
• Cunoaserea activitatilor

economice din zona
• Cunoasterea punctelor de interes

turistic
• Cunoasterea activitatilor de 

administrare a ariei protejate





Practica EPM‐ 2007 ‐Parcul
National Muntii Macinului
Infrastructura practica:

• Deplasare Galati –Luncavita: 
microbuz (UDJ), auto personal 

• Cazare: corturi (UDJ)
• Masa: vatra de foc, loc de popas

(APNMM)
• Ghidaj: rangeri (APNBmB)



Practica EPM‐ 2008 ‐
Parcul National Ceahlau
Infrastructura practica:
• Deplasare Galati –Potoci: tren,  

auto personal 
• Cazare: Statiunea de cercetari

salmonicole Potoci (Univ. Al.I. 
Cuza Iasi) – 9 lei/ pers/noapte.

• Masa: oficiu si sala de mese
Statiunea de cercetari
salmonicole Potoci
(Univ. Al.I. Cuza Iasi)

• Ghidaj: rangeri (APN Ceahlau)











Studentii pot fi ecoturistii
Ce isi doresc studentii:
• sa calatoreasca in natura
• zone atractive
• ghizi locali profesionisti
• programe educative
• sa participe la activitati

practice de conservarea naturii
• cazare de calitate, curata, insa

nu de lux, 
• mancare gustoasa bazata pe

produse locale



Va multumesc pentru
atentie
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