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Pe fondul problemelor tot mai complexe care apar în 

domeniul gestionării resurselor, a dezvoltării spațiului 

urban și a schimbărilor accentuate ale mediului 

înconjurător, societatea are nevoie de specialiști în 

domeniul geomaticii care să asigure suportul 

informațional în condițiile operării cu date referite 

spațial:

 în domeniul privat al firmelor de profil geodezic, 

cartografic și de cadastru;

 în agențiile de stat și companiile care operează cu 

baze de date spațiale;

 în oficiile de cadastru județene;

 în cadrul serviciilor GIS ale primăriilor;

 în centrele de cercetare din țară și din străinătate;

 în  mediul academic universitar.

Instruirea din partea  unui colectiv didactic de prestigiu, 

recunoscut pe plan național

Colaborări didactice și de cercetare cu facultăți de profil 

din țară (București, Timișoara, Alba Iulia) și din 

străinătate (Lisabona , Viena)

Plan de învățământ modern și adaptat după programe 

similare ale facultăților din București și Viena

Colaborări cu firme de profil din domeniul geodezic 

pentru asigurarea suportului pentru cercetare și 

elaborare a lucrării de disertație

Deținerea unei platforme moderne de instruire e-

Learning

Laboratoare moderne dotate cu echipamente și 

software de înaltă calitate

Voi realiza măsurători geodezice de înaltă precizie 

și aplicarea metodelor de prelucrare avansate

Voi aplica tehnologia senzorilor în preluarea datelor 

spațiale

Voi implementa soluțiile GIS în cadastrul urban

Voi modela spațiul 3D prin tehnici moderne de 

cartografiere 

Voi realiza monitorizarea și analiza probabilistică a 

sistemelor mediului înconjurător

Sisteme distribuite ?i tehnologii WEBDe ce?

La nivel mondial, datorită dezvoltării rapide a 
tehnologiei de măsurare precum și a revoluției 
informatice în toate disciplinele domeniului geodezic, 
este necesară o abordare globală a tuturor ramurilor 
care concură la formarea bazelor de date geo spațiale și 
la eficienta lor exploatare. Față de această realitate, 
inginerul geodez este nevoit să se specializeze în mod 
continuu într-un domeniu prioritar, în care va trebui să 
colaboreze cu specialiști din multiple domenii pentru 
crearea unui sistem informațional util societății. 
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