
  
 

  

 

Curriculum vitae  
Europass  

 

  

Informaţii personale  

Nume / Prenume DEZSI Ştefan 
 

Funcţia  
 
Profesor  universitar, dr., habil.  
Facultatea de Geografie,  
Departamentul de Geografie Umană și Turism  

 

Experienţa profesională  
Perioada 2015 – prezent 

Funcţia sau postul ocupat profesor universitar dr. 
Activităţi şi responsabilităţi principale Activităţi didactice şi de cercetare, director şi/sau membru operativ proiecte naţionale şi 

internaţionale, organizarea aplicaţii practice studenţeşti 
Numele şi adresa angajatorului Facultatea de Geografie, Departamentul de Geografie Umană și Turism, Universitatea 

Babeş-Bolyai Cluj-Napoca 
Tipul activităţii sau sectorul de activitate Educație și formare universitară, învățământ superior 

Perioada 2006-2015 
Funcţia sau postul ocupat conferențiar universitar dr. 

Activităţi şi responsabilităţi principale Activităţi didactice şi de cercetare, organizarea aplicaţii practice studenţeşti, director şi/sau 
membru operativ proiecte naţionale şi internaţionale, 

Numele şi adresa angajatorului Facultatea de Geografie, Departamentul de Geografie Umană și Turism, Universitatea 
Babeş-Bolyai Cluj-Napoca 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Educație și formare universitară, învățământ superior 
Perioada 2002-2006 

Funcţia sau postul ocupat șef lucrări dr. 
Activităţi şi responsabilităţi principale Activităţi didactice şi de cercetare, organizarea aplicaţii practice studenţeşti, director şi/sau 

membru operativ proiecte naţionale şi internaţionale, 
Numele şi adresa angajatorului Facultatea de Geografie, Departamentul de Geografie Umană și Turism, Universitatea 

Babeş-Bolyai Cluj-Napoca 
Tipul activităţii sau sectorul de activitate Educație și formare universitară, învățământ superior 

Perioada 1999-2002 
Funcţia sau postul ocupat asistent universitar  

Activităţi şi responsabilităţi principale Activităţi didactice şi de cercetare, organizarea aplicaţii practice studenţeşti, director şi/sau 
membru operativ proiecte naţionale şi internaţionale, 

Numele şi adresa angajatorului Facultatea de Geografie, Departamentul de Geografie Umană și Turism, Universitatea 
Babeş-Bolyai Cluj-Napoca 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Educație și formare universitară, învățământ superior 
Perioada 1997-2002 

Funcţia sau postul ocupat preparator universitar  
Activităţi şi responsabilităţi principale Activităţi didactice şi de cercetare, organizarea aplicaţii practice studenţeşti, membru 

operativ proiecte naţionale şi internaţionale, 
Numele şi adresa angajatorului Facultatea de Geografie, Departamentul de Geografie Umană și Turism, Universitatea 

Babeş-Bolyai Cluj-Napoca 
Tipul activităţii sau sectorul de activitate Educație și formare universitară, învățământ superior 

  
 



Perioada 1996-1997 
Funcţia sau postul ocupat asistent cercetare stagiar, Colectivul de Geografie al Academiei Române, Filiala Cluj-

Napoca 
 

Activităţi şi responsabilităţi principale Activităţi de cercetare, organizarea membru operativ proiecte naţionale şi internaţionale, 
Numele şi adresa angajatorului Facultatea de Geografie, Departamentul de Geografie Umană și Turism, Universitatea 

Babeş-Bolyai Cluj-Napoca 
Tipul activităţii sau sectorul de activitate Cercetare științifică 
 

 
Educaţie şi formare  

 
Perioada 

 
2017 

Calificarea / diploma obţinută Atestat de abilitare în domeniul de studii universitare de doctorat Geografie, acordat prin 
Ordinul Ministrului  Educației Naționale nr. 4413/19.07.2017  

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Titlul tezei de abilitare:  "Theoretical and methodological framework for 
interdisciplinary approaches in Geography of Tourism - support for prospecting, 
strategic planning, and an efficient, functional and sustainable arrangement and 
capitalization of touristic heritage" (Cadrul teoretic și metodologic pentru 
abordările interdisciplinare în Geografia turismului - fundament pentru demersurile 
vizând prospectarea, planificarea strategică, amenajarea și valorificarea eficientă, 
funcțională și durabilă a patrimoniului turistic) 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Universitatea "Babeş- Bolyai” din Cluj- Napoca, Facultatea de Geografie 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

Atestat de abilitare în domeniul de studii universitare de doctorat Geografie  
 

 
Perioada 1997-2004 

Calificarea / diploma obţinută Diplomă de doctor în Geografie al Universităţii "Babeş- Bolyai" din Cluj- Napoca, cu distincţia 
“Magna cum laudae”, nr. 54/11.03.2005 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Titlul tezei: Ţara Lăpuşului. Studiu de geografie regională, conducător ştiinţific prof. univ. dr. 
Cocean Pompei 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Universitatea "Babeş- Bolyai” din Cluj- Napoca, Facultatea de Geografie 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

Doctor în Geografie 

Perioada 1996-1997 
Calificarea / diploma obţinută Diploma de Studii  Aprofundate nr. 955/10.12.1998, eliberată de Universitatea "Babeş- 

Bolyai” din Cluj- Napoca 
Disciplinele principale studiate / 

competenţe profesionale dobândite 
Metode de dezvoltare rurală și urbană, Metode de dezvoltare regională, Politici geografico-
sociale, Dezvoltare turistică regională,  

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Universitatea "Babeş- Bolyai” din Cluj- Napoca, Facultatea de Geografie 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

Master în Geografie 

Perioada 1992-1996 
Calificarea / diploma obţinută Diploma de licenţă nr. 2157 din 22.04.1997, eliberată de Universitatea "Babeş- Bolyai” din 

Cluj-Napoca 
Disciplinele principale studiate / 

competenţe profesionale dobândite 
Geografie generală, Geografia umană, Geografie economică, Geografia regională, Organizarea 
spaţiului geografic, Geomorfologie, Climatologie, Hidrologie, Oceanografie, Geografie politică, 
Geografia turismului, Geografia turismului în România, Amenajare turistică, Valorificarea turistică 
a regiunilor carstice,  Turism rural 

  
 



Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Universitatea "Babeş- Bolyai” din Cluj- Napoca, Facultatea de Geografie 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

Licențiat în Geografie 

Perioada 2014, 19-31.05 
Calificarea / diploma obţinută Certificat de ghid național de turism nr. 31/8.04.2015, eliberat de Universitatea "Babeş- 

Bolyai” din Cluj-Napoca – Centrul de Training pentru Turism 
Disciplinele principale studiate / 

competenţe profesionale dobândite 
 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

Ghid național de turism 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

 

Universitatea "Babeş- Bolyai” din Cluj- Napoca, Facultatea de Geografie, Centrul de Training 
pentru Turism 

Perioada 2012, 15.11. – 2013, 18.05 
Calificarea / diploma obţinută Certificat Agent de turism – Ghid nr. 12/16.07.2014 eliberat de Universitatea "Babeş- Bolyai” 

din Cluj-Napoca – Centrul de Training pentru Turism 
Disciplinele principale studiate / 

competenţe profesionale dobândite 
 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Universitatea "Babeş- Bolyai” din Cluj- Napoca, Facultatea de Geografie, Centrul de Training 
pentru Turism 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

Agent de turism – Ghid 

 
Perioada 

 

Calificarea / diploma obţinută Brevet de turism nr. 23333/04.07.2013,  eliberat de Autoritatea Națională pentru Turism,   
 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Autoritatea Națională pentru Turism 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

Manager în activitatea de turism 

Perioada 2007, 15 decembrie – 2008, 23 mai 
Calificarea / diploma obţinută Certificat Manager în activitatea de turism nr. 10/11.08.2008 eliberat de Universitatea 

"Babeş- Bolyai” din Cluj-Napoca – Centrul de Training pentru Turism 
Disciplinele principale studiate / 

competenţe profesionale dobândite 
 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Universitatea "Babeş- Bolyai” din Cluj- Napoca, Facultatea de Geografie, Centrul de Training 
pentru Turism 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

Manager în activitatea de turism 

Perioada 2010, 11-13 martie, 
Calificarea / diploma obţinută Certificat formare Evaluator extern pentru Învățământ la Distanță în domeniul calității în 

Învățământul superior – eliberat de ARACIS 
Disciplinele principale studiate / 

competenţe profesionale dobândite 
 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Universitatea "Babeş- Bolyai” din Cluj- Napoca, Facultatea de Geografie, Centrul de Training 
pentru Turism 

 
Nivelul în clasificarea naţională sau 

internaţională 

 
Evaluator extern pentru Învățământ la Distanță 

  
 



 
 

Perioada 

 
 
2011, 15-29 iulie 

Calificarea / diploma obţinută Certificat formator nr. 84/21.12.2011 eliberat de Universitatea "Babeş- Bolyai” din Cluj-
Napoca – Centrul de Training pentru Turism 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Universitatea "Babeş- Bolyai” din Cluj- Napoca, Facultatea de Geografie, Centrul de Training 
pentru Turism 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

formator 

 
Perioada 

 
21 - 31 martie 2005 și 24 – 29 iulie, 2006,  

Calificarea / diploma obţinută Certificat formator  
Disciplinele principale studiate / 

competenţe profesionale dobândite 
 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Camera de Comerţ şi Industrie Marsilia (Franţa) 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

formator 

Cursuri şi seminarii predate  
cursuri Geografia generală a turismului; Prospectare turistică; Amenajare turistică; Turism rural; 

Infrastructuri de comunicaţie în turism; Dezvoltarea și valorificarea turistică a spaţiului rural; 
Valorificarea turistică a patrimoniului cultural; Metode și modele de prospectare turistică; 
Metode și modele de amenajare turistică 
 

Aptitudini şi competenţe 
personale 

Capacităţi de comunicare, capacitate de analiză şi sinteză, muncă în echipă, capacităţi de 
negociere şi îndrumare care au fost dobândite şi consolidate în timpul activităţii de cadru 
didactic și de cercetător științific, care presupune contactul direct cu studenţii, cu evaluatori 
externi din cadrul diferitelor colective de evaluare instituțională, cu persoane din mediul privat 
(de la lucrători la persoane de decizie) implicate în organizarea, gestionarea şi promovarea 
domeniului turistic, respectiv al planificării, amenajării și gestionării teritoriului 

Limba(i) maternă(e) română 
Limba(i) străină(e) cunoscută(e)  

Autoevaluare  Înţelegere Vorbire Scriere 
Nivel european (*)  Ascultare Citire Participare la 

conversaţie 
Discurs oral Exprimare scrisă 

Limba engleză   B2  C1  C1  C1  B2 
 (*) Nivelul Cadrului European Comun de Referinţă Pentru Limbi Străine 
 

 
Competenţe şi aptitudini de utilizare 

a calculatorului 
Prelucrarea complexă a datelor geografice și din turism, cunoştinţe de utilizare a pachetului 
Microsoft Office, prelucrări grafice 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  
 

  
 



ACTIVITATE ŞTIINŢIFICĂ (SINTEZĂ) 
 
- 9 cărți (2 unic autor, 4 coautor, 3 volume în calitate de editor/coordonator) 
- 1 capitol în volume colective publicate sub egida unor edituri internaţionale 
- 12 capitole în volume/cărți 
- 108 articole și lucrări științifice publicate în țară și străinătate, din care: 

- 13 articole în reviste indexate ISI și Arts & Humanities Citation Index 
-   2 articole publicate în reviste și proceedings-uri indexate ISI  
- 50 articole în reviste indexate BDI 
- 13 articole apărute în lucrările principalelor conferinţe internaţionale de specialitate 
-   3 articole publicate în volume de specialitate din ţară 
-    1 articol  publicat în volume ale unor manifestări ştiinţifice din ţară 
-    9 articole publicate în volume ale unor manifestări ştiinţifice internaţio-nale derulate în ţară 
-   2 articole  publicate în volume ale unor manifestări ştiinţifice internaţionale derulate în străinătate 
-   3 articole publicate în volume de specialitate din ţară 
-    1 articol  publicat în volume ale unor manifestări ştiinţifice din ţară 
-   9 articole publicate în volume ale unor manifestări ştiinţifice internaţionale derulate în ţară 
-   2 articol publicat în volume ale unor manifestări ştiinţifice internaţionale derulate în străinătate 

  - participare cu lucrare la 10 manifestări ştiinţifice naționale, 37 manifestări ştiinţifice internaţionale derulate în 
ţară și străinătate 

- participare la proiecte și contracte de cercetare internaţionale: 2 în calitate de coordonator și 4 în calitate de 
membru operativ 
- participare la programe/granturi/contracte de cercetare naţionale: 3 în calitate de director de proiect și 22 în 
calitate de membru operativ 
 
      01.11.2019 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 


