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I. Universitatea Spiru Haret – componentă de bază a învăţământului superior românesc
1. Cadrul juridic de organizare şi funcţionare a Universităţii Spiru Haret
La 19 ianuarie 1991 a luat fiinţă Fundaţia România de Mâine, instituţie social-umanistă de
cultură, ştiinţă şi învăţământ cu caracter nonprofit, potrivit prevederilor Legii pentru persoanele juridice
nr. 21/1924 şi, în cadrul acesteia, Universitatea Spiru Haret.
Universitatea Spiru Haret a fost creată şi organizată după modelul Universităţii Harvard, având
drept spirit tutelar pe marele om de ştiinţă, reformator şi ctitor al învăţământului modern în România,
Spiru Haret, a cărui activitate ştiinţifică, educativă şi social-culturală a avut şi are o deosebită însemnătate
şi rezonanţă în societatea românească.
În cadrul Universităţii Spiru Haret au luat fiinţă şi funcţionează, în prezent, 25 facultăţi cu 53
specializări, care au parcurs, conform legii, etapele de autorizare provizorie şi acreditare.
La 14 februarie 2000, Universitatea Spiru Haret a fost acreditată de Consiliul Naţional de
Evaluare Academică şi Acreditare. Legea nr. 443 din 5 iulie 2002 (Anexa I. 1) consfinţeşte faptul că
Universitatea Spiru Haret este „ instituţie de învăţământ superior, persoană juridică de drept privat şi de
utilitate publică, parte a sistemului naţional de învăţământ".
Întreaga activitate a Universităţii s-a întemeiat pe recunoaşterea şi aplicarea măsurilor legislative
prioritare cu privire la învăţământ şi cercetare, dintre care menţionăm pe cele mai importante:
- Legea nr. 1/2011- Legea educaţiei naţionale;
- Legea nr. 288/2004 privind organizarea studiilor universitare;
- Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea calităţii educaţiei, aprobată
prin Legea nr. 87/2006, cu modificările şi completările ulterioare;
- Ordonanţa nr. 57/2002 privind cercetarea ştiinţifică şi dezvoltarea tehnologică, modificată prin
Ordonanţa de Guvern nr. 6/2011;
- Legea nr. 319/2003 privind Statutul personalului de cercetare-dezvoltare;
- Legea nr. 206/2004 privind buna conduită în cercetarea ştiinţifică, dezvoltarea tehnologică şi
inovare, etc.
Universitatea Spiru Haret are relaţii de interdependenţă organică în plan academic, administrativ
şi economico-financiar cu celelalte structuri instituţionale din cadrul Fundaţiei România de Mâine:
Televiziunea TvH2.O şi Radioul HFM2.0, posturi naţionale cu caracter educaţional, ştiinţific şi cultural,
Institutul de Sociologie şi Opinie Publică (ISOP) şi alte entităţi de cercetare ştiinţifică, Editura şi
Tipografia Fundaţiei România de Mâine, Revista Opinia Naţională - săptămânal de opinie, informaţie şi
idei de interes naţional, căminele şi Clubul studenţesc, Complexul sportiv multifuncţional etc .
Toate acestea asigură suportul necesar pentru desfăşurarea unui proces de învăţământ performant,
competitiv, de înaltă calitate, precum şi condiţii deosebite de studiu, cazare, masă şi recreere pentru
studenţi.
2.Misiunea şi obiectivele Universităţii Spiru Haret
Asumându-şi, de la înfiinţare, misiunea de învăţământ şi cercetare, orientate pe valori,
creativitate, obţinerea de cunoştinţe fundamentale, dar şi de cunoştinţe, competenţe şi abilităţi de utilitate
directă în profesie şi în societate, Universitatea Spiru Haret a urmărit şi urmăreşte permanent dezvoltarea
integrală şi armonioasă a individualităţii umane, asumarea unui sistem de valori capabil să contribuie la
împlinirea personală, dezvoltarea spiritului antreprenorial, participarea activă la viaţa comunităţii şi a
societăţii, la succesul în competiţia pentru angajare pe piaţa muncii. Drept urmare, Universitatea a devenit
o instituţie de învăţământ superior şi cercetare ştiinţifică, abilitată să acorde titlurile prevăzute de lege,
potrivit autonomiei universitare şi libertăţii academice.
Misiunea generală a Universităţii Spiru Haret, ca instituţie de învăţământ superior, este de a
genera şi de a transfera cunoaştere către societate prin:
 formarea iniţială şi continuă la nivel universitar şi postuniversitar în scopul dezvoltării personale,
al inserţiei profesionale a beneficiarului procesului educaţional şi al satisfacerii nevoii de
competenţe a mediului socio-economic;
 cercetarea ştiinţifică, dezvoltarea, inovarea şi transferul tehnologic;
 creaţia individuală şi colectivă, în domeniul ştiinţelor, artelor şi literelor prin realizarea
performanţelor şi dezvoltarea fizică şi sportivă;
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valorificarea şi diseminarea rezultatelor.
Misiunea proprie a Universităţii Spiru Haret, ca instituţie de învăţământ superior particulară,
reflectă, pe lângă misiunea generală, şi elemente care derivă din tradiţia universitară românească:
 să contribuie la dezvoltarea învăţământului ştiinţei şi culturii şi să creeze condiţiile şi cadrul
necesar pentru dezbaterea publică şi confruntatarea de idei pe probleme teoretice şi practice de
larg interes naţional;
 să fie un centru în jurul căruia să se dezvolte o activitate ştiinţifică cât mai intensă şi valoroasă;
 să se dezvolte ca o autentică tribună de educaţie, cultură şi civilizaţie care să genereze o mişcare
socio-culturală a ţării, în cea mai bună tradiţie haretiană.
Sintetizând, misiunea Universităţii Spiru Haret se exprimă pe trei direcţii esenţiale: didactică,
cercetare ştiinţifică şi socio-culturală.
Opţiunea strategică a Universităţii constă în orientarea spre viitor şi centrarea educaţiei pe
student, în sensul că:
– oferă tinerilor şansa unei pregătiri superioare, în condiţii care să permită valorificarea capacităţilor şi
înclinaţiile acestora;
– pune accent pe acele domenii şi programe de studii pentru care tinerii manifestă interes deosebit şi care
răspund necesităţilor actuale şi viitoare ale României;
– realizează un învăţământ superior dinamic, în măsură să integreze operativ, în curricula universitară şi
în programele de învăţământ, cuceririle noi, semnificative pe plan mondial, ale cunoaşterii şi culturii;
– valorifică tradiţiile înaintate ale învăţământului românesc şi contribuţiile româneşti la dezvoltarea
ştiinţei şi culturii;
– promovează interdisciplinaritatea în desfăşurarea procesului de învăţământ şi cercetării ştiinţifice;
– asigură un învăţământ formativ, capabil să ofere viitorilor absolvenţi deprinderea
de a-şi perfecţiona pregătirea de specialitate şi de cultură generală;
– contribuie la educarea studenţilor în spiritul demnităţii, toleranţei şi respectării drepturilor şi valorilor
fundamentale ale omului;
– aduce aportul propriu la cultivarea sensibilităţii faţă de problematica umană, faţă de valorile moralcivice şi a respectului pentru natură şi mediul înconjurător natural, social şi cultural.
Prin conţinutul şi modalităţile de realizare a misiunii şi obiectivelor sale strategice Universitatea
Spiru Haret se individualizează în spaţiul naţional şi european al învăţământului superior.
Structura Universităţii
În prezent, Universitatea Spiru Haret are, în structura sa 25 de facultăţi cu 85 de programe de
studii universitare de licenţă acreditate sau autorizate să funcţioneze în conformitate cu prevederile legale
şi 24 programe de studii universitare de masterat acreditate de către ARACIS (Anexa I.2).
3.

4.
Managementul instituţional – premisă şi factor determinant în realizarea
obiectivelor strategice şi asigurarea calităţii procesului de învăţământ şi de cercetare ştiinţifică
Organizarea şi activitatea managerială în Universitatea Spiru Haret au la bază prevederile Legii
nr. 1/2011-Legea educaţiei naţionale şi ale Cartei Universităţii Spiru Haret (Anexa I.3) în care se
stipulează principiile, normele de funcţionare, structurile componente, relaţiile dintre ele, competenţele şi
responsabilităţile ce revin fiecăreia.
La nivelul Universităţii Spiru Haret există o echipă managerială competentă care militează pentru
creşterea calităţii învăţământului superior. Toate structurile de conducere, lucrând în echipă, se implică
activ în atingerea obiectivelor stabilite şi în rezolvarea problemelor apărute.
Structurile de conducere ale Universităţii Spiru Haret au caracter reglementativ – deliberativ,
atribuţiile acestora, durata mandatelor sunt stabilite în Carta universitară şi îşi desfăşoară activitatea pe
baza unor regulamente proprii ce detaliază principiile Cartei.
Structurile de conducere sunt asistate în activitatea lor de comisii permanente sau comisii ad-hoc,
după caz.
Universitatea are următoarele structuri de conducere:
 Senatul universitar şi Consiliul de administraţie, la nivelul Universităţii;
 Consiliul facultăţii;
 Consiliul departamentului;
 Consiliul ştiinţific, la nivelul Institutului central de cercetare ştiinţifică;
 Consiliul pentru studiile universitare de doctorat, la nivel de IOSUD.
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Funcţiile de conducere din Universitatea Spiru Haret sunt:
 rectorul, preşedintele Consiliului de administraţie, prorectorii, directorul general administrativ, la
nivelul Universităţii;
 decanul, prodecanii, la nivelul facultăţii;
 directorul de departament, la nivelul departamentului de studii;
 directorul Institutului central de cercetare ştiinţifică;
 Organismele deliberativ-decizonale ale Universităţii sunt: Senatul universitar, Consiliul de
administraţie, consiliile facultăţilor.
Hotărârile Senatului sunt transparente, fiind comunicate operativ de către membrii Senatului
decanilor iar aceştia personalului didactic. Hotărârile consiliilor facultăţilor sunt aduse imediat la
cunoştinţa membrilor departamentelor.
Organismele executiv-operative sunt: rectorul, preşedintele Consiliului de administraţie, decanul,
directorul de institut, directorul de departament.
Organismele consultative sunt formate din reprezentanţi ai mediului economic şi personalităţi din
mediul academic, cultural şi profesional extern.
Prin Hotărârea Senatului din 8 iunie 2010, conf. univ. dr. Aurelian A. Bondrea a fost ales rectorul
Universităţii Spiru Haret, alegere confirmată de Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului
prin Ordinul ministrului nr. 4237/17.06.2010.
În structurile de conducere ale Universităţii studenţii sunt reprezentaţi, proporţia fiind cea prevăzută
de dispoziţiile legale în vigoare. Alegerea studenţilor este efectuată în mod democratic, transparent şi
nediscriminatoriu, urmărindu-se neîngrădirea dreptului studenţilor de a fi reprezentaţi.
Pe pagina web a Universităţii Spiru Haret sunt prezentate atât informaţiile de interes public cât şi cele
de interes pentru membrii comunităţii academice. Pentru entităţile din structura Universităţii este rezervat
spaţiu de prezentare pe pagina web.
5. Asigurarea calităţii procesului de învăţământ
5.1. Calitatea procesului de învăţământ
Ca semnatară a Magna Charta Universitatum, Universitatea Spiru Haret a implementat
conţinutul Procesului Bologna: structurarea studiilor universitare pe trei cicluri - licenţă, masterat,
doctorat (L-M-D), cu o durata de 3, 2, şi, respectiv, 3 ani.
S-au depus eforturi constante pentru restructurarea curriculei universitare, perfecţionarea
sistemului de credite (ECTS), creşterea calităţii actului educaţional - conţinutul, modalităţile de predare şi
evaluare a pregătirii studenţilor, schimbarea accentului operaţional de instruire superioară pe student,
trecerea de la indicatori de intrare la indicatori de ieşire ş.a.
Activităţile de învăţământ ale Universităţii au în vedere armonizarea operaţională, instituţională
cu cerinţele societăţii bazate pe cunoaştere şi pe informatizare.
În acest cadru, Universitatea urmăreşte: creşterea calităţii cunoştinţelor studenţilor reflectate de
noile paradigme, teorii şi concepte educaţionale; dezvoltarea cunoaşterii ştiinţifice şi realizarea
interdisciplinarităţii; corelarea conţinutului studiilor cu exigenţele generate de restructurările economice,
politice şi sociale contemporane, de noile forme de organizare a vieţii sociale din România, de dinamica
profesiilor şi ocupaţiilor pe plan naţional şi european.
Pe baza procedurilor specifice cuprinse în Sistemul de management al calităţii la Universitatea
Spiru Haret, sunt evaluate, anual, la nivelul facultăţilor, de către comisiile calităţii: planurile de
învăţământ, programele de studiu, fişele disciplinelor, metodele de predare şi seminarizare, modul în care
sunt asigurate disciplinele cu cursuri şi materiale suport, gradul de satisfacţie a studenţilor, în urma cărora
se adoptă acţiuni corespunzătoare corective şi de creştere a calităţii.
În cadrul evaluării interne se urmăreşte respectarea cerinţelor normative obligatorii, îndeplinirea
standardelor de performanţă, o mai bună corelare a programelor de studii şi a competenţelor dobândite cu
cerinţele pieţei muncii.
De asemenea, se are în vedere: coerenţa, aprofundarea, continuitatea între ciclurile de studii;
includerea rezultatelor cercetării ştiinţifice în cursuri, seminarii şi dezbateri; utilizarea tehnologiilor
moderne de predare, seminarizare şi învăţare, ca şi raportul între disciplinele teoretice şi cele practice,
aplicative; perfecţionarea sistemului de credite de studiu transferabile; construcţia unui sistem de evaluare
a pregătirii studenţilor bazat pe folosirea celor mai performante tehnologii informaţionale ş.a.
Într-un asemenea context, Universitatea Spiru Haret pune la dispoziţia studenţilor săi o gamă
largă de categorii de resurse de învăţare, precum:
 carte tipărită, asigurată prin Editura şi Tipografia Fundaţiei România de Mâine, care realizează
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acoperirea cu manuale a tuturor programelor de studii în timp real şi la preţuri accesibile tuturor
studenţilor;
 programe TV şi radio cu caracter didactic, consultaţii, dezbateri ş.a., realizate de Televiziunea
proprie, post naţional universitar şi cultural, singurul cu acest profil din audio-vizualul românesc;
 platforma de e-learning Blackboard, achiziţionată de Universitate în anul 2006, care permite
utilizarea celor peste 6000 de computere racordate la Internet, pentru derularea procesului de
învăţământ.
Platforma e-learning Blackboard răspunde în context ultramodern în totalitate criteriilor de calitate
privind educaţia, fiind un sistem integrat care asigură comunicarea sincronă, cât şi cea asincronă cu
studenţii, prin conexiuni diferite, care funcţionează continuu şi oferă:
 posibilitatea derulării activităţii didactice online;
 posibilitatea organizării evaluării computerizate a pregătirii studenţilor;
 posibilităţi efective de creare a materialelor didactice (grafică extrem de atractivă, imagine şi
sunet, datorită performanţelor software ale programului; cursurile pot fi transmise în format de
document, fişiere audio sau fişiere audio-video, iar interfaţa, deosebit de prietenoasă, nu creează
dificultăţi utilizatorilor, chiar dacă nu sunt destul de experimentaţi);
 un fond bogat de carte din literatura de specialitate din ţară şi din străinătate, reviste de
specialitate aflate în cadrul bibliotecilor facultăţilor.
În sprijinul studenţilor, pentru creşterea calităţii comunicării în procesul educaţional s-au
implementat:

sistemul ultramodern, actualizat de gestiune a studenţilor (Student Information System) şi a
activităţii didactice, bazat pe soluţia University Management Solutions (UMS), integrată cu toate
celelalte sisteme informatice utilizate în Universitate;
 sistemul de telefonie IP -CISCO, în regim intranet;
 sistemul POLYCOM de video-conferinţă prin Internet, tip VPN, pentru teleîntâlniri didactice
de lucru (cursuri, seminarii, dezbateri, consultaţii) care face posibilă modernizarea procesului
didactic, asigurând legătura audio-video între oricare dintre cadrele didactice şi studenţi
5.2.

Calitatea personalului didactic
Printr-o politică susţinută de recrutare, formare şi promovare a cadrelor, Universitatea Spiru
Haret şi-a asigurat un valoros corp de cadre didactice proprii, în măsură să acopere la nivel teoreticoştiinţific şi aplicativ ridicat ansamblul activităţilor didactice.
În facultăţile Universităţii, politica de personal a urmărit respectarea prevederilor legale care
privesc învăţământul superior, ceea ce a condus la atragerea, motivarea şi încadrarea cu normă de bază a
unor profesionişti de valoare, cu vocaţie didactică, experienţă ştiinţifică şi pedagogică incontestabile,
capabili să asigure o calitate superioară a instruirii şi educaţiei studenţilor şi să desfăşoare la nivelul
standardelor actuale activităţi inovative de cercetare ştiinţifică.
La Universitatea Spiru Haret, peste 88% dintre cadrele didactice au titlul de doctor sau sunt
doctoranzi. Cadrele tinere, în majoritatea lor, posedă pregătirea masterală şi au absolvit modulul de
pregătire a personalului didactic.
Beneficiarii procesului educaţional-studenţii
Evoluţia numărului de candidaţi admişi la studii de licenţă şi masterat în cadrul Universităţii
Spiru Haret confirmă prestigiul, recunoaşterea şi audienţa de care se bucură instituţia şi faptul că aceasta
este pregătită, prin condiţiile create şi facilităţile oferite studenţilor, să răspundă cerinţelor unui
învăţământ superior la nivelul standardelor contemporane de calitate pe plan naţional şi internaţional.
Totodată, Universitatea a dovedit, prin gradul ridicat de absorbţie pe piaţa muncii a absolvenţilor
săi că îşi îndeplineşte cu succes misiunea asumată.
5.3.

6. Cercetarea ştiinţifică
Obiective esenţiale ale cercetării ştiinţifice desfăşurate în Universitatea Spiru Haret au în vedere:
integrarea acesteia în aria europeană a cercetării, dezvoltării şi inovării; îmbunătăţirea permanentă a
calităţii cercetării ştiinţifice, în concordanţă cu cerinţele învăţământului superior modern la nivel european
şi mondial; dezvoltarea relaţiilor pragmatice dintre învăţământ -cercetare şi comunitate, în folosul celei
din urmă.
6

UNIVERSITATEA SPIRU HARET

Facultatea de Geografie

Cercetarea ştiinţifică în Universitatea Spiru Haret (Anexa I.4) se desfăşoară în conformitate cu
Strategia cercetării ştiinţifice pe perioada 2007-2013, aprobată de Senatul Universităţii şi se încadrează în
liniile directoare ale Planului naţional al cercetării, dezvoltării, inovării pentru perioada 2007-2013 şi
Strategiei Naţionale de Dezvoltare Durabilă a României.
Universitatea Spiru Haret a fost atestată să desfăşoare activitate de cercetare ştiinţifică de către
ANCS şi CNCSIS şi este înscrisă în registrul CORDIS FP7 al Uniunii Europeane.
Implementarea concretă a măsurilor de dezvoltare şi monitorizare a cercetării ştiinţifice prevăzute
în Strategia Universităţii Spiru Haret se realizează pe baza regulamentelor, metodologiilor şi procedurilor
specifice, ţinând seama de Codul etic de bune practici pentru derularea activităţilor de cercetare ştiinţifică
în Universitate.
Conducerea, desfăşurarea, monitorizarea şi evaluarea cercetării ştiinţifice sunt asigurate de
prorectorul pentru cercetarea ştiinţifică, Comisia pentru cercetare ştiinţifică a Senatului şi consiliile
ştiinţifice ale institutelor de cercetări ştiinţifice care raportează, semestrial, Senatului Universităţii
realizările.
La nivelul departamentelor funcţionează centre de cercetare, dotate corespunzător, coordonate
metodologic de Institutul Central de Cercetări Ştiinţifice.
În cadrul lor îşi desfăşoară activitatea de cercetare colectivele de cadre didactice, cercetători,
doctoranzi, masteranzi şi studenţi.
Universitatea Spiru Haret a investit în pregătirea profesională a responsabililor cu cercetarea
ştiinţifică şi a directorilor de centre de cercetare, în vederea dobândirii cunoştinţelor necesare alcătuirii şi
gestionării de proiecte cu finanţare din fonduri europene structurale, nerambursabile şi au fost extinse
oportunităţile de finanţare a proiectelor de cercetare, inclusiv prin dezvoltarea cooperării cu companii
private şi autorităţile locale.
Finanţarea cercetării ştiinţifice se realizează din:
 sume obţinute din granturi/ proiecte de tip european (FP7, Erasmus, Leonardo da Vinci, COST,
Fondul Social European, POSDRU, ş.a.) ori naţionale (Academia Română, CNCSIS, ANCS ş.a.),
din cercetarea ştiinţifică aplicativă (pe bază contractuală);
 contracte cu diferiţi parteneri privaţi sau comunităţi locale;
 un fond special, în funcţie de necesităţi, aprobat de către Senatul universitar, dedicat finanţării
unor proiecte de cercetare ştiinţifică de interes pentru Universitate.
Ţinta de viitor în sfera cercetării ştiinţifice vizează diversificarea surselor interne şi externe de
finanţare, perfecţionarea activităţii de identificare şi atragere a granturilor şi proiectelor de cercetare
corespunzătoare ofertei de angajament inovativ a Universităţii. În acest sens, a fost publicată şi difuzată o
broşură care prezintă potenţialul de cercetare ştiinţifică al Universităţii Spiru Haret, aceasta adresându-se
deopotrivă, organelor administraţiei publice centrale şi locale, agenţilor economici din domeniul privat şi
de stat, agenţiilor de dezvoltare regională şi locală, instituţiilor de cercetare ştiinţifică, universităţilor.
Din anul 2009 a fost instituit un Registru unic al proiectelor/contractelor de cercetare şi consultanţă
ştiinţifică în conformitate cu criteriile CNCSIS şi adaptat practicilor interne ale Universităţii. Acest
instrument permite o mai bună cunoaştere şi monitorizare a activităţii de cercetare ştiinţifică precum şi o
evaluare corectă a potenţialului, a domeniilor de interes ştiinţific şi a partenerilor ori finanţatorilor.
Cercetarea ştiinţifică în cadrul Universităţii Spiru Haret cuprinde două direcţii majore de active, şi
anume:
a) cercetarea ştiinţifică fundamentală (focalizată pe îmbunătăţirea permanentă a cursurilor
universitare şi a dezvoltării ştiinţei, în general) şi
b) cercetarea ştiinţifică aplicată, reflectată în volumul din ce în ce mai mare de contracte de
cercetare şi consultanţă ştiinţifică.
Urmărind realizarea obiectivelor strategice, stabilite prin Strategia de consolidare a excelenţei în
cercetarea ştiinţifică 2007-2013, şi în mod special obiectivul vizând integrarea în European Research
Area (ERA), Universitatea Spiru Haret a făcut toate demersurile necesare pentru a deveni partener eligibil
în Programul Cadru 7 (FP7), respectiv obţinerea şi validarea codului PIC 986311521 precum şi
desemnarea LEAR (Legal Entity Representative) pentru a avea acces în portalul electronic al
participanţilor.
În anul 2012, USH a fost acceptată în grupul de lucru 4 al HR Strategy for Research, participând,
în 29 octombrie 2012, la prima întâlnire de lucru de la Bruxelles. Universitatea Spiru Haret a fost singura
universitate din Romînia a cărei candidatură a fost acceptată, având astfel şansa de a se implixca direct în
fundamentarea strategiei de Resurse Umane în cercetare la nivel european.
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În ultimii ani Universitatea Spiru Haret a derulat peste 100 de contracte de cercetare, cu
finanţare naţională şi europeană.
Universitatea colaborează cu comunităţi locale, organizaţii profesionale, cu mediul privat de
afaceri în domeniul cercetării şi consultanţei ştiinţifice în cadrul a peste 50 contracte.
Rezultatele cercetării sunt diseminate în reviste de specialitate, volume de comunicări ştiinţifice,
cărţi, manuale, în resurse de studiu oferite studenţilor ş.a.
În prezent, în cadrul Universităţii Spiru Haret, există un număr de 19 de publicaţii ştiinţifice
active. Dintre publicaţiile ştiiţifice active, 17 publicaţii sunt în limba engleză (89,5%), iar una dintre
reviste publică articole în limbile romană, engleză şi franceză. Un număr de 16 de publicaţii au
vizibilitate online, iar 12 au website propriu (aproximativ 63,5%), 7 publicaţii sunt indexate în baze
de date internaţionale de prestigiu (37%), un număr de 4 publicaţii fiind cotate CNCSIS în categoria
B+ (21%).
In ultima perioadă au fost propuse 8 titluri noi de publicaţii ştiinţifice, dintre care 4 în limba
engleză.
7. Baza materială
Universitatea Spiru Haret şi-a dezvoltat şi consolidat an de an baza materială proprie, astfel încât,
în prezent dispune de 34 imobile cu o suprafaţă de peste 112.702 m² , pentru desfăşurarea, în condiţii
optime, a procesului de învăţământ, a activităţii de cercetare ştiinţifică, cultural-educative şi sportive în
Bucureşti, Braşov, Constanţa, Craiova, Râmnicu-Vâlcea, Câmpulung-Muscel.
Cele 75 amfiteatre şi săli de curs, 182 săli de seminar, peste 168 laboratoare cu peste 6.000 de
calculatoare racordate la Internet, Institutul Central de Cercetare Ştiinţifică şi Centrele de cercetare, dotate
cu mobilier, aparatură, echipamente, tehnică şi tehnologie de ultimă oră, oferă cele mai bune condiţii
pentru învăţământ şi cercetare.
În Universitatea Spiru Haret funcţionează 19 biblioteci cu 21 săli de lectură, având un fond de
peste 150.000 de volume (manuale, tratate şi cărţi de specialitate) şi reviste de specialitate în limba
română şi în limbi de circulaţie internaţională.
Universitatea oferă studenţilor săi condiţii deosebite de cazare, servirea mesei, destindere,
practicarea activităţilor cultural-sportive, în cadrul căminelor studenţeşti, Clubului multifuncţional şi
Complexului sportiv, care cuprinde: stadion cu o capacitate de 10.000 mp cu 6000 de locuri, terenuri
de fotbal, tenis, volei, handbal, baschet.
8. Colaborarea externă
Universitatea Spiru Haret are preocupări constante în identificarea nevoii educaţionale reale a
pieţei muncii şi adaptarea flexibilă a programelor de studiu pe care le oferă. Din punct de vedere al
relaţiilor internaţionale, obiectivul central al strategiei USH este multi-dimensional: ● creşterea
vizibilităţii universităţii prin reducerea discrepanţei dintre cunoaşterea oferită şi nevoile pieţei muncii,●
adăugarea de valoare educaţională, publicistică şi ştiinţifică cuantificabilă şi recognoscibilă.
Iniţiator al Alianţei Universităţilor din Europa Centrală şi de Răsărit, USH depune eforturi de aşi dovedi, transparent, potenţialul de angajare regională şi transfer de cunoaştere orientat pe
responsabilizare asumată creativ, la nivelul întregii comunităţi. Procesul de regândire a curriculei este
proactiv, bazat pe: ● validitate, ● reinserţia cunoaşterii de top în domeniu, ● comparabilitate cu
programele curriculare din universităţile europene de elită, ● fezabilitate şi motivarea aplicării creative cu
ajutorul reprezentanţilor IMM. Lărgirea numărului de schimburi academice este de asemenea, o
preocupare permanentă.
După crearea unei infrastructuri şi a unei logistice puternice, USH a intrat într-o nouă eră în care
priorităţile sunt: ● creşterea vizibilităţii, ● dobândirea recunoaşterii pe care o merită, ● alinierea la
standardele internaţionale, ● creşterea ofertei de programe naţionale şi internaţionale oferite studenţilor
prin noi şi strategice colaborări şi parteneriate. Universitatea Spiru Haret este, printre altele, membră a
numeroase organisme internaţionale: Agenţia Universităţilor Francofone (AUF), Asociaţia Internaţională
Universităţilor, Association of European Institution of Higher Education,etc.
Semnatară a Cartei de la Bologna, USH este afiliată, prin corpul profesoral care îşi desfăşoară
activitatea în diferite facultăţi, în peste 50 de asociaţii profesionale şi ştiinţifice internaţionale. Numărul a
crescut in fiecare an cuprinzând universităţi europene (Italia, Franţa, Serbia, Bulgaria, Grecia, Elveţia,
Israel), dar şi cu universităţi din Asia, America Latină, Statele Unite ale Americii. In prezent USH
desfăşoară o activitate concertată de deschidere internaţională atât în cadrul Alianţei Universităţilor din
Europa Centrală şi de Răsărit, a Clubului Euro-Asiatic al oamenilor de ştiinţă înfiinţat cu ocazia
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Forumului Mondial de la Astana (din care fac parte şi 30 de laureaşi ai Premiului Nobel), al Institutului
Euro-Mediteranean de Cercetare, al Societăţii de Studii Complexe cu sediul la Paris.
În corpul profesoral USH se află cadre didactice cu expertiză şi experienţă didactică în
universităţi reprezentative din întreaga lume.
USH a fost promotor al tuturor acţiunilor Programului European FuturICT fiind iniţiatorul
proiectului FuturICT meeting Romania. De asemenea,, USH este susţinător al Strategiei Dunării şi
Dezvoltării Oraşelor – lansată în prezenţa Cancelarului Angela Merkel şi a comisarului Hahn prin
organizarea primului Forum SUERD la Regensburg în noiembrie 2012. Catedra onorifică SUERD
organizează în prezent cursuri de formatori în domeniul strategiei Dunării la universitatea noastră.
Activitatea de creştere a vizibilităţii activităţii de cercetare ştiinţifică internaţională se reflectă şi
prin semnarea contractului de colaborarea cu Institutul Mediteranean de Cercetare EMRBI împreună cuc
are se pregătesc mai multe proiecte educative – ERASMUS; şcoli de vară etc – în care USH este partener
principal.
De asemenea organizarea, la Bucureşti, în cadrul Conferinţei Internaţionale EMRBI de la Estoril
Spania – a unui workshop virtual – cu participarea reprezentanţilor USH din toate facultăţile noastre, în
domeniul Social Innovation Facing the Bio Economy, reprezintă un livrabil autentic cu vizibilitate ISI
Thomson în zona cercetării internaţionale.
Au fost încheiate acorduri cu 56 de instituţii academice, de cercetare ştiinţifică, de promovare
a relaţiilor culturale, etc. (Anexa I.5) ce prevăd schimburi de profesori, cercetători şi studenţi pentru
stagii didactice, susţinere de cursuri şi conferinţe, proiecte comune de cercetare, schimb de publicaţii ş.a.
În cadrul Programului ERASMUS au fost încheiate acorduri bilaterale cu o serie de universităţi
europene, care oferă posibilitatea atât studenţilor cât şi profesorilor să efectueze stagii de studii, perioade
de predare, să participe la proiecte comune de implementare de curriculă.
Universitatea Spiru Haret a participat şi participă la manifestări ştiinţifice de anvergură naţională,
la evenimente educaţionale internaţionale, ceea ce asigură vizibilitatea Universităţii în spaţiul european şi
internaţional al educaţiei(Anexa I. 6).
Dintre evenimentele la care Universitatea Spiru Haret a fost, de-a lungul vremii, prezentă, sunt
semnificative următoarele:
 Decernarea titlului de Doctor Honoris Causa Sanctităţii Sale Papa Ioan Paul al Il-lea, cu prilejul
celebrării a 25 de ani de Pontificat; primirea la Roma a Preşedintelui şi Rectorului Universităţii
Spiru Haret de către Suveranul Pontif, dar şi de către Papa Benedict al XVI-lea;
 Participarea la lucrările Consiliului American pentru Educaţie (ACE), alături de preşedinţii
universităţilor americane, de preşedinţi şi rectori ai altor universităţi din lume (Washington şi
Phoenix);
 Participarea la a 16-a Conferinţă Permanentă a Preşedinţilor Universităţilor Deschise şi la
Distanţă (SCOP), Barcelona;
 Prezenţa la Târgurile Mondiale ale Educaţiei de la Lisabona, Beirut, Beijing, Berlin, Nisa ş.a.
USH se preocupă şi de informarea studenţilor în legătură cu cele mai importante procese şi
fenomene economice ale vremii. Astfel, a organizat, şi primit vizite din străinătate ale unor profesori
renumiţi care au conferenţiat în faţa studenţilor şi cadrelor noastre didactice. Un simplu exemplu este
evident – profesorul Steve Keen de la University of Western Sydney – unul din primii 7 specialişti în
economie şi finanţe care au anunţat crila încă din anul 2005, şi care, alături de Nouriel Roubini, a primit
în 2012 celebrul Premiu Revere.
Întreaga comunitate a Universităţii Spiru Haret dovedeşte prin preocupările sale o atitudine proactivă responsabilă, contribuie la realizări de vârf în domeniile de activitate cu puternică tentă realistică în
raport cu nevoile economiei şi societăţii, participă la conferinţe internaţionale recunoscute ISI Thomson,
organizează sesiuni şi workshop-uri ştiinţifice de recunoaştere internaţională, face parte din echipe de
lucru inter-universitare în proiecte FP7 în cadrul cărora promovează valorile europene, ca surse ale
propriilor valori, în diferite stadii de recunoaştere dincolo de marginile ţării USH susţine şi adaugă, astfel,
valoarea educaţională la cea europeană, contribuind la îmbunătăţirea imaginii învăţământului românesc
pe plan european şi internaţional, şi al creşterii prestigiului României pe scena internaţională
contemporană.

9

Facultatea de Geografie

UNIVERSITATEA SPIRU HARET

II. Prezentarea - Facultăţii de Geografie
Bulevardul Timişoara, nr. 58, Sector 6
Localitate: Bucureşti
Telefon:
0214551902
0214442071
Fax:
0214442071
E-mail:
ushg@spiruharet.ro
Structura de conducere a Facultăţii de Geografie
Decan: Conf. univ. dr. Gheorghe HERIŞANU
Prodecan: Lector univ. dr. Florin VARTOLOMEI
Director Departament Geografie:

Conf. univ. dr. Liliana GURAN

Facultatea de Geografie din cadrul Universităţii Spiru Haret s-a înfiinţat în anul 1996, ca urmare
a cerinţei tot mai mari de cadre didactice în învăţământul preuniversitar şi de licenţiaţi în geografie, care
să lucreze şi în unităţi de cercetare, de monitorizare a calităţii factorilor de mediu, în reţeaua hidrometeorologică, în unităţi de turism ş.a. În timp, baza materială pusă la dispoziţie de Universitatea Spiru
Haret a crescut, iar corpul profesoral s-a întregit cu cadre didactice de renume, fapt care a dus la o
ridicare a prestigiului facultăţii şi a pregătirii profesionale a absolvenţilor, vizibilă la susţinerea licenţei.
- Pentru a asigura studenţilor o serie de competenţe şi aptitudini profesionale absolut necesare în
diferite domenii de activitate, facultatea dispune de un efectiv de 21 cadre didactice dintre care 1 profesor,
4 conferenţiari, 14 lectori și 2 asistenți toate cadrele didactice fiind titularizate în învăţământul superior.
Nr.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

Personalul didactic al facultaţii
Prof. univ. dr. POSEA Grigore
Conf. univ. dr. HERIȘANU Gheorghe
Conf. univ. dr. GURAN Liliana
Conf. univ. dr. MARIN Cornelia
Conf. univ. dr. CRUCERU Nicolae
Lector univ. dr. BĂNICĂ Sorin
Lector univ. dr. GHERASIM Cezar
Lector univ. dr. DUMITRAŞCU Costin
Lector univ. dr. ANDREI Mădălina
Lector univ. dr. VARTOLOMEI Florin
Lector univ. dr. FRĂSINEANU Mihaela
Lector univ. dr. VĂDUVA Iulica
Lector univ. dr. PIȚIGOI Radu
Lector univ. dr. EREMIA Dan
Lector univ. dr. STĂNILĂ Luiza
Lector univ. dr. CORDONEANU Elena
Lector univ. drd. CRUCERU Marin
Lector univ. drd. BENEA Ionel
Lector univ. dr. TEODORESCU Marilena
Asist. univ. dr. CHIŢU Zenaida
Asist. univ. drd. OPREA Nina
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Informaţii privind Facultatea de Gerografie a Universităţii Spiru Haret puteţi obţine accesând siteul oficial, începând cu http://www.spiruharet.ro/facultati/facultate.php?id=25.
- Programul de studii de licenţă Geografie are ca misiune didactică pregătirea pentru profesia
Geograf (cod COR - 263202), dar lista de discipline a acestui program de studii permite asimilarea unor
cunoştinţe plurivalente, care să confere posibilităţi de inserţie variată a absolvenţilor pe piaţa actuală a
muncii (Administrator de risc - 241240; Administrator hotel - 141104; Administrator pensiune turistică 515203; Agent de transport internaţional - 422105; Agent de transport turistic intern - 422104; Agent de
turism - 422102; Agent de turism tour-operator - 422103; Agent transporturi externe - 422108; Agent
transporturi interne - 422109; Analist în turism - 263204; Asistent de cercetare în geografie - 263213;
Cartograf - 216501; Ghid de turism - 511301; Ghid de turism montan, drumeţie montană - 511304; Ghid
galerii de artă/interpret - 511305; Ghid habitat natural floră, faună - 511306; Ghid montan - 511311; Ghid
montan - 511311; Ghid obiectiv cultural - 511312; Ghid turism ecvestru - 511309; Ghid turism
ornitologic - 511307; Ghid turism speologic - 511308; Organizator activitate turism (studii medii) 511314; Organizator activitate turism (studii superioare) - 243102; Profesor în învăţământul gimnazial 233002) şi să le creeze repere pentru o identificare a personalităţii profesionale proprii, pentru o cât mai
bună integrare în diferite colective.
GEOGRAFIE

1. Ciclul I Bologna – 3 ani
Studii universitare de LICENŢĂ
IF = învaţământ cu frecvenţă

IF

ID din 2011

IFR = învaţământ cu frecvenţă redusă
ID = învaţământ la distanţă

GEOGRAFIA TURISMULUI

IF

IFR din 2011

Ciclul I Bologna – programe de licență
Pentru formarea competenţelor profesionale facultatea dispune de următoarele laboratoare:
- Laboratorul de Meteorologie – Climatologie, dotat cu termometre ordinare, de maximă şi
minimă, termograf zilnic şi săptămânal, termohigrobarograf, higrograf săptămânal, higrometru de perete,
pluviometru şi pluviograf. Pentru măsurarea presiunii dispune de barograf, pentru vânt giruetă cu placă
uşoară, anemometru, pentru scopuri didactice laboratorul are o staţie meteo. Pe lângă acestă aparatură
laboratorul mai are psihrometru electronic, un complex de termometre psihrometrice, riglă de calcul
pentru determinări psihrometrice ş.a.
- Laboratorul de Hidrologie, este dotat cu plăci de miră, morişti hidrometrice, tije metalice
pentru morişti, sticlă batimetrică cu ajutaje, termometru hidrologic, ruletă, eprubete pentru recoltarea de
probe de apă, debitmetru, trusă pentru determinarea calităţilor fizico-chimice ale apelor, limnigraf şi
calculator. În laborator se găsesc hărţi de specialitate, cadastrul apelor în scara 1:200.000, anuare
hidrologice şi diverse lucrări de specialitate.
- Laboratorul de Topografie – Cartografie şi Teledetecţie, este dotat cu teodolite, teodolit
tahimetru, trepiede, mire orizontale, una pliantă, rulete de 20 şi 50 m, declinatoare, un sistem de prisme,
staţie topometrică, nivelă topografică, mulaje didactice. Pentru lucru cu harta, laboratorul are curbimetre
electronice şi mecanice iar pentru lucrul pe teren rulete şi busole pentru orientare. Dispune de asemenea
de un set de hărţi topografice în scara 1:100.000, şapte planşe cu proiecţii de hărţi, 10 colecţii de semne
convenţionale, sistem de calcul Genius ş.a. Pentru teledetecţie laboratorul este dotat cu stereoscoape cu
oglinzi, truse stereoscopice, seturi de imagini (satelitare şi anaglife), cuple stereo, un sistem de operare
DIABLO şi unul de operare WIN XP, o imprimantă HP 870, un aparat fotografic Minolta, calculator ş.a.
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Laboratorul de Topografie – Cartografie și
Teledetecție

- Laboratorul de Pedogeografie, dispune de trusă chimică de teren cu reactivii necesari pentru
analize chimice, site granulometrice pentru determinarea scheletului de sol şi a fracţiei nisipoase, balanţă,
sondă pedologică, sondă de recoltat probe pentru analize agrochimice, pHmetre şi cilindri pentru
recoltarea probelor în aşezare nederanjată în vederea determinării indicilor hidrofizi. În laborator există o
colecţie de monoliţi de soluri (macro, mezo şi micromonoliţi) din mai multe tipuri de sol din România.
Ca materiale grafice dispune de harta solurilor României, la scara 1:200.000, harta solurilor Europei în
clasificarea FAO şi harta solurilor lumii în clasificarea FAO/UNESCO.

Colecţia de monoliţi de soluri
- Laboratorul de Geomorfologie, este dotat cu altimetru, un set de planşe şi hărţi, blocdiagrame,
retroproiector, hărţi geomorfologice la diferite scări, calculator. Pentru analizele granulometrice
laboratorul foloseşte setul de site existente în laboratorul de pedologie, se utilizează aparatura din
laboratorul de informatică şi GIS, iar pentru colecţia de roci se foloseşte laboratorul de geologie care este
foarte bine dotat. Laboratorul este de asemenea foarte bine dotat pentru activitatea de cercetare pe teren în
echipă când se fac măsurători expediţionare dispunând în acest sens de 10 corturi şi 15 saltele izopren.
- Laboratorul de Geografie umană, care lucrează foarte mult cu date statistice beneficiază de o
colecţie de anuare statistice şi recensăminte de populaţie, 13 hărţi tematice, etnografice şi folclorice, harta
administrativă şi fizică a României, harta fizico-administrativă a lumii, 10 calculatoare de birou, un
retroproiector portabil GEHA, un aspectomat, diascop ş.a.
- Laboratorul de informatică şi GIS, dispune de un laborator cu 14 calculatoare, sisteme de
calcul şi de operare, softuri ArcView BIS v.3.1, v.3.2. Up from 3.1, scanner, soft scanner – Prosto Page,
imprimantă, Editura Tools 3.3 Full Version, Arc View 32 Polz Shape. Dispune de asemenea de programe
de prelucrare a datelor, a hărţilor digitale şi posibilităţi de a lucra cu mai multe strate de informaţie pentru
elaborarea de hărţi tematice sau de a elabora texte şi grafice.
- Laboratorul de Geologie, dispune de o colecţie de fosile (400 eşantioane), două truse de
eşantioane, un microscop polarizant, unul Palmz A, unul binocular I.O.R., o lupă binoculară şi o lampă
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externă de microscop. Laboratorul este foarte bine dotat pentru cercetări de teren cu 7 corturi şi 20 saltele
izopren, cu 20 busole geologice de diferite tipuri, cu planşe şi cu set de hărţi geologice la scara 1:200.000.
- Laboratorul de Biogeografie şi Geografia Mediului dispune de o colecţie de plante (ierbare),
diferite specii de animale şi păsări împăiate, planşe reprezentative pentru diferite tipuri de mediu. Pentru
lucrul în laborator, acesta dispune de un televizor, un video Player, un retroproiector, un aspectomat,
ecran de proiecţie şi un set de casete video.

Laboratorul de Biogeografie
- Laboratorul audio-vizual, dispune de două retroproiectoare cu ecrane de proiecţie, de un
videoproiector, de casete video, planşe şi hărţi. Aparatura acestui laborator este folosită şi în cadrul
celorlalte laboratoare, în prezent o parte dintre acestea fiind la laboratorul de Geografia Mediului ş.a.
Cercuri ştiinţifice studenţeşti
Paralel cu procesul de instruire, studenţii facultăţii participă activ la cele patru cercuri ştiinţifice
studenţeşti, coordonate de cadre didactice cu activitate de cercetare prodigioasă. În cadrul facultăţii există
următoarele cercuri studenţeşti de cercetare:
- Cercul de Geomorfologie-Pedologie, îndrumător conf. univ. dr. Cruceru Nicolae
- Cercul de Meteorologie-Hidrologie, îndrumător Lector univ. dr. Vartolomei Florin
- Cercul de Turism, îndrumători Lectori. univ. dr. Madalina Andrei si Costin Dumitraşcu
- Cercul de Geografie Umană şi Economică., îndrumător conf. univ. dr. Liliana Guran
Rezultatele obţinute de cercetarea studenţească sunt comunicate în cadrul sesiunilor de
comunicări ale facultăţii, cele mai valoroase fiind premiate.
Programul de studii de licenţă Geografia Turismului are ca principală misiune didactică
pregătirea viitorilor specialişti în industria Turismului şi profesori de geografire din învăţământul
preuniversitar.
După susţinerea examenului de licenţă, studiile pot fi continuate la forma de Masterat - Analiza
şi expertiza riscurilor de mediu, 2 ani, cu obţinerea a 120 de credite transferabile. Parcursul acestui
program de studii permite aprofundarea competenţelor dobândite anterior şi pune accent deosebit pe
componenţa de cercetare în domeniul geografiei şi Mediului. Aprofundarea studiilor şi diversificarea
opţiunilor profesionale se poate continua prin programul acreditat de studii de masterat Analiza şi
expertiza riscurilor de mediu. Disciplinele parcurse în cei doi ani de studii (120 de credite transferabile)
permit aprofundarea şi diversificarea competenţelor dobândite anterior şi dezvoltă componenta de
cercetare în domeniul Mediului Geografic.
Licenţiaţii în Geografie beneficiază de oportunităţi de angajare într-o diversă arie de meserii
racordate exigenţelor societăţii de azi: cadre didactice, cercetători ai fenomenului geografic, dar pot fi
integraţi şi în diverse alte tipuri de profesii nominalizate în COR* (Clasificarea Ocupaţiilor din România)
aşa cum s-a aratat mai sus.*Unele dintre ocupaţiile menţionate necesită şi certificări din partea unor
organizaţii profesionale sau guvernamentale.
Disciplinele cuprinse în Planul de învăţământ asigură studenţilor de la toate specializările
dobândirea de competenţe profesionale (Definirea şi descrierea principalelor noţiuni, legităţi, procese şi
fenomene geografice, explicarea genezei şi evoluţiei lor, evaluarea consecinţelor pe care le au asupra
sistemelor geografice naturale şi antropice; Utilizarea metodelor şi tehnicilor de culegere şi prelucrarea a
datelor provenite din diferite surse; Realizarea de materiale grafice şi cartografice specifice; Elaborarea
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unor studii și proiecte de specialitate; Valorificarea rezultatelor obţinute din analize studii și proiecte
geografice; Asigurarea asistentei profesionale în diferite arii geografice; Identificarea şi analiza
potenţialului geografic în scop turistic; Prelucrarea datelor obţinute în cadrul unor cercetări teoretice şi
practice precum şi analiza rezultatelor; Folosirea TIC pentru prelucrarea informatiilor si analiza lor;
Argumentarea soluţiilor pe baza coroborării informaţiilor din diferite surse, cu caracter didactic, ştiinţific
şi de popularizare din domeniul geografiei; Aplicarea principiilor multi- şi inter-disciplinarităţii în
abordarea domeniului geografiei etc.), dar şi de competenţe transversale, dintre care cele mai importante
sunt: Aplicarea strategiilor de muncă eficientă şi responsabilă, Aplicarea tehnicilor de muncă eficientă în
echipă multidisciplinară şi Autoevaluarea nevoii de formare profesională continuă.
GEOGRAFIE
Discipline obligatorii:
Anul I:
Teorie şi metodologie geografică; Geografie generală; Meteorologie; Climatologie; Hidrologie;
Oceanografie; Geografie Umană şi Economică Mondială; Topografie, Cartografie, Fotogrametrie;
Biogeografie; Geografia solurilor; Geologia generală şi Cuaternar; Introducere în Geografia regională a
României; Strategia naţională a dezvoltării durabile până în 2030, în condiţiile schimbărilor climatice.
Anul II:
Geomorfologie generală şi petrografică; Geomorfologie climatică şi antropică; Geografia populaţiei;
Geografia aşezărilor; Europa şi ţările U.E.; Geografia şi economia turismului; Geografia mediului (I);
Aplicaţii ale informaticii în geografie; Geologia României; Geografia solurilor din România şi
ameliorarea lor; Practica de specialitate (Practica de specialitate se realizează prin organizarea de aplicaţii
de teren. Se urmăreşte însuşirea de către studenţi a metodelor de cercetare specifice, precum şi
identificarea pe teren a principalelor aspecte legate de starea şi de calitate a mediului natural şi socialeconomic. Creditele aferente disciplinei sunt asociate, conform Standardelor Specifice elaborate de
ARACIS).
Anul III:
România – aşezare, structură, relief; Învelişul hidro – pedoclimatic al României; Populaţia şi aşezările
României; Geografia economică a României; Geografie mediului (II); Organizarea şi amenajarea
spaţiului geografic; Sisteme Informaţionale Geografice şi prelucrarea datelor geografice; Teledetecţie şi
fotointerpretare; Geografie regională – America, Africa; Geografie regională – Asia, Australia, Oceania;
Elaborarea lucrării de licenţă; Practica de specialitate (Practica de specialitate se realizează prin
organizarea de aplicaţii pe teren. Se urmăreşte însuşirea de către studenţi a metodelor de cercetare
specifice, precum şi identificarea pe teren a principalelor aspecte legate de starea şi de calitate a mediului
natural şi social-economic. Creditele aferente disciplinei sunt asociate, conform Standardelor Specifice
elaborate de ARACIS).
Discipline opţionale:
Anul II:
Modulul de aprofundare - GEOGRAFIE REGIONALĂ: Metodica cercetărilor geografice regionale;
Geografia regiunilor din Uniunea Europeană.
Modulul de aprofundare - GEOGRAFIE FIZICĂ APLICATĂ: Metodica cercetărilor fizicogeografice; Prelucrarea datelor hidrometeorologice.
Modulul de aprofundare - GEOGRAFIE UMANĂ ŞI TURISM; Sistemul informaţional în turism;
Organizarea şi amenajarea turistică a spaţiului geografic.
Se alege o singură disciplină pe semestru, din cele 3 grupe, conform Modulului de aprofundare ales de
către student la sfârşitul anului I.
Anul III:
Modulul de aprofundare - GEOGRAFIE REGIONALĂ: Analiza unei regiuni de dezvoltare din
România; Geografia turismului în U.E. şi în România; Riscuri naturale şi impactul socio-economic din
spaţiul alpino-carpatic; Introducere în cercetarea geografică regională.
Modulul de aprofundare - GEOGRAFIE FIZICĂ APLICATĂ: Analiza şi cartografierea riscurilor
naturale şi antropice; Degradarea solurilor; Geomorfologie tematică; Fenomene hidro-meteorologice
extreme;
Modulul de aprofundare - GEOGRAFIE UMANĂ ŞI TURISM: Economia turismului; Geografia
rurală şi agroturismul; Formarea şi atribuţiile ghidului şi agentului de turism (Tehnici de ghidare în
turism); Agenţia de turism – tehnica operaţiunilor de turism. Se alege o singură disciplină de aprofundare
în semestrul 5 şi o singură disciplină de aprofundare în semestrul 6 din cele 3 grupe, conform Modulului
de aprofundare ales de către student la sfârşitul anului I.
14

UNIVERSITATEA SPIRU HARET

Facultatea de Geografie

Discipline facultative:
Anul I:
Utilizarea mijloacelor multi-media în percepţia fenomenelor geografice; Tehnici de explorare a spaţiului
geografic (disciplină cu profund caracter practic); Limbă străină; Educaţie fizică; Psihologia educaţiei;
Pedagogie I: Fundamentele pedagogiei (disciplină aferentă modulului Psiho-Pedagogic); Teoria şi
metodologia curricumului (disciplină aferentă modulului Psiho-Pedagogic);
Anul II:
Geografie urbană; Geografie culturală; Educaţie fizică; Pedagogie II: Teoria şi metodologia instruirii
(disciplină aferentă modulului Psiho-Pedagogic); Teoria şi metodologia evaluării (disciplină aferentă
modulului Psiho-Pedagogic); Didactica specialiăţii (disciplină aferentă modulului Psiho-Pedagogic).
Anul III:
Geografia schimbărilor globale; Criza resurselor naturale şi mişcările migratorii; Riscuri geografice –
concepte şi metode de studiu; Instruire asistată pe calculator (disciplină aferentă modulului PsihoPedagogic); Practică pedagogică în învăţământul preuniversitar obligatoriu (1) (disciplină aferentă
modulului Psiho-Pedagogic); Managementul clasei de elevi (disciplină aferentă modulului PsihoPedagogic); Practică pedagogică în învăţământul preuniversitar obligatoriu (2) (disciplină aferentă
modulului Psiho-Pedagogic). Orele de la această specializare sunt în cea mai mare parte seminarii cu
caracter aplicativ, realizare de proiecte, explicare şi transmitere a unor tehnici analiză, etc. Practica de
specialitate se desfăşoară atât în sediul Facultăţii, în sălile proprii de seminar şi laborator, dar şi pe teren,
în mod staţionar sau itinerant prin intermediul unor instituţii cu care Facultatea a încheiat parteneriate în
acest sens.
GEOGRAFIA TURISMULUI
Discipline obligatorii:
Anul I:
Teorie şi metodologie geografică; Geografie generală; Meteorologie; Climatologie; Hidrologie;
Oceanografie; Geografie Umană şi Economică Mondială; Topografie, Cartografie, Fotogrametrie;
Biogeografie; Geografia solurilor; Geologia generală şi Cuaternar; Introducere în Geografia regională a
României; Strategia naţională a dezvoltării durabile până în 2030, în condiţiile schimbărilor climatice.
Anul II:
Geomorfologie; Fenomene şi forme de relief cu importanţă pentru turism; Potenţialul turistic şi
valorificarea lui; Geografia fizică a României; Geografia umană şi economică a României; Geografia şi
economia turismului; Geografia continentelor (Europa; ţări extraeuropene; Practica de specialitate
(Practica de specialitate se realizează prin organizarea de aplicaţii pe teren. Se urmăreşte însuşirea de
către studenţi a metodelor de cercetare specifice, precum şi identificarea pe teren a principalelor aspecte
legate de starea şi calitatea mediului natural şi social-economic. Creditele aferente disciplinei sunt
asociate, conform Standardelor Specifice elaborate de ARACIS).
Anul III:
Geografia turismului în România; Organizarea şi conducerea întreprinderilor turistic; Marketing turistic;
Formarea şi atribuţiile ghidului şi agentului de turism (Tehnici de ghidare în turism); Metodologia de
evaluare a resurselor turistice; Valorificarea şi amenajarea spaţiului rural. Turism rural şi Agroturism;
Regiuni turistice pe Glob; Contabilitate şi statistică în turism. Formarea băncii de date în turism;
Elaborarea lucrării de licenţă; Practica de specialitate (Practica de specialitate se realizează prin
organizarea de aplicaţii de teren. Se urmăreşte însuşirea de către studenţi a metodelor de cercetare
specifice, precum şi identificarea pe teren a principalelor aspecte legate de starea şi calitatea mediului
natural şi social-economic. Creditele aferente disciplinei sunt asociate, conform Standardelor Specifice
elaborate de ARACIS).
Discipline opţionale:
Anul II:
Climatologie balneoturistică; Substanţe hidrominerale şi asociate terapeutice; Legislaţie în turism şi
amenajarea teritoriului; Geografia rurală; Geografia mediului; Organizarea şi amenajarea turistică a
spaţiului geografic. Se aleg 2 discipline de aprofundare în semestrul 3 şi 2 discipline de aprofundare în
semestrul 4, conform opţiunii exprimate de studenţi la sfârşitul anului I.
Anul III:
Proiecţii în dezvoltarea turismului internaţional (2010-2020); Tehnica operaţiunilor de turism;
Organizarea bazei de cazare după criterii internaţionale; Geografia turismului în ţările UE; Ecoturism şi
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arii naturale protejate; GIS şi Teledetecţie. Se aleg 2 discipline de aprofundare în semestrul 3 şi 2
discipline de aprofundare în semestrul 4, conform opţiunii exprimate de studenţi la sfârşitul anului II.
Discipline facultative:
Anul I:
Utilizarea mijloacelor multi-media în percepţia fenomenelor geografice; Tehnici de explorare a spaţiului
geografic (disciplină cu profund caracter practic); Limbă străină; Educaţie fizică; Psihologia educaţiei;
Pedagogie I: Fundamentele pedagogiei (disciplină aferentă modulului Psiho-Pedagogic); Teoria şi
metodologia curricumului (disciplină aferentă modulului Psiho-Pedagogic);
Anul II:
Amenajarea turistică a spaţiului urban; Valorificarea turistică a potenţialului cultural; Educaţie fizică;
Pedagogie II: Teoria şi metodologia instruirii (disciplină aferentă modulului Psiho-Pedagogic); Teoria şi
metodologia evaluării (disciplină aferentă modulului Psiho-Pedagogic); Didactica specialiăţii (disciplină
aferentă modulului Psiho-Pedagogic).
Anul III:
Turism şi globalizare; Modificări ale fluxurilor turistice în context de criză; Geopolitica activităţilor
turistice; Instruire asistată pe calculator (disciplină aferentă modulului Psiho-Pedagogic); Practică
pedagogică în învăţământul preuniversitar obligatoriu (1) (disciplină aferentă modulului PsihoPedagogic); Managementul clasei de elevi (disciplină aferentă modulului Psiho-Pedagogic); Practică
pedagogică în învăţământul preuniversitar obligatoriu (2) (disciplină aferentă modulului PsihoPedagogic). Orele de la această specializare sunt în cea mai mare parte seminarii cu caracter aplicativ,
realizare de proiecte, explicare şi transmitere a unor tehnici analiză, etc. Practica de specialitate se
desfăşoară atât în sediul Facultăţii, în sălile proprii de seminar şi laborator, dar şi pe teren, în mod
staţionar sau itinerant prin intermediul unor instituţii cu care Facultatea a încheiat parteneriate în acest
sens.
- Începând cu anul universitar 2005 – 2006, planul de învăţământ al facultăţii, s-a modificat
substanţial. Prin aplicarea acordului de la Bologna învăţământul universitar este structurat pe un ciclu de
3 (trei) ani, care asigură pregătirea fundamentală, unul de 2 (doi) ani pentru masterat, şi ultimul de 3 (trei)
ani – doctoratul.
Pentru primul ciclu de 3 (trei) ani planul de învăţământ al Facultăţii de Geografie s-a întocmit în
concordanţă cu planuri ale unor facultăţi de profil din România, Franţa şi Italia, care asigură studenţilor o
pregătire fundamentală temeinică, în paralel cu formarea unor deprinderi şi competenţe solicitate pe piaţa
forţei de muncă, din învăţământul gimnazial, turism, protecţia mediului ş.a. Planul de învăţământ de la
forma de ZI este identic cu planul de învăţământ de la formele ID şi FR.
Din anul universitar 2008-2009, ca urmare a obţinerii autorizaţiei de funcţionare, există o nouă
specializare în cadrul facultăţii, specializarea Geografia Turismului creată ca urmare a solicitărilor venite
din partea candidaţilor, a cererii pe piaţa forţei de muncă şi a faptului că facultatea dispune de personal
calificat şi bază materială care să-i permită această extindere a activităţii. În facultate funcţionează şi un
centru de cercetare ataşat noii specializări, centru care oferă un cadru de cercetare atât pentru cadrele
didactice cât şi pentru studenţi.
Practica studenţilor pentru ciclul de licenţă se desfăşoară pe baza programei analitice/portofoliu
de practică, întocmită/întocmit de facultatea în care este înmatriculat practicantul pentru fiecare program
de studii de licenţă.
Pentru ciclul I de licenţă practica studenţilor se organizează diferenţiat în funcţie de specificul
programelor de studii.
Durata practicii studenţilor pentru studii de licenţă este cea cuprinsă în planul de învăţământ.
Formele de evaluare, de notare şi creditele acordate pentru activitatea de practică sunt cuprinse în
planul de învăţământ şi în fişa disciplinei/programa analitică.
Activitatea de practică se desfăşoară pe baza fişei disciplinei de practică, elaborată la nivelul
departamentului de studii, de către coordonatorul de practică.
Studenţii practicanţi au posibilitatea de a opta între două modalităţi de efectuare a practicii:
- stagiu de practică propus de student la un anume partener de practică, din motive întemeiate; în acest
caz, identificarea locului de desfăşurare a practicii este obligaţia studentului; pentru efectuarea practicii la
parteneri de practică propuşi de student, după găsirea locului de practică, studentul înaintează o cerere
către facultatea coordonatoare până la începutul anului universitar în care se programează practica (Anexa
3);
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- stagiul de practică organizat de facultate; în acest caz, facultatea facilitează obţinerea unor locuri de
practică pentru studenţi; analiza şi validarea acestora se realizează de către responsabilul de practică şi se
afişează la avizierul facultăţii şi pe internet.
Informaţiile centralizate pe baza cererilor aprobate cu privire la locul şi perioada de desfăşurare a
stagiilor de practică sunt transmise la prodecanul facultăţii, responsabil cu practica studenţilor.
Prodecanul respectiv realizează o bază de date cu informaţii referitoare la practica studenţilor din
facultate, pe care o va transmite prorectorului care răspunde de învăţământ la nivel de Universitate.
La finalul desfăşurării stagiului de practică, studentul-practicant va prezenta Caietul de practică,
însoţit (după caz) de un proiect de practică/portofoliu de practică, realizat în conformitate cu cerinţele
fişei disciplinei/programei analitice.
Evaluarea studentului-practicant se realizează la facultate în cadrul unui colocviu în care se
evaluează practica studentului de către o comisie de colocviu propusă de Decan şi aprobată de Consiliul
facultăţii și acordă o notă între 1-10.
- Activitatea de cercetare ştiinţifică a cadrelor didactice din facultatea de geografie se
desfăşoară pe baza unui plan anual de cercetare ştiinţifică (pe colective şi teme individuale) discutat şi
aprobat în cadrul Consiliului Facultăţii.
Experienţa în activitatea de cercetare a cadrelor didactice provenite din învăţământul superior, de
la o serie de institute de cercetare ale Academiei Române sau de la alte unităţi departamentale de
cercetare, s-a continuat şi în cadrul facultăţii. Astfel, cadrele au fost antrenate la realizarea contractului
internaţional de cercetare interdisciplinară intitulat Posibilităţi de dezvoltare durabilă a unei regiuni
tradiţionale din Europa de Est: Munţii Bihor, Romania finanţat de Ministerul Educaţiei şi Cercetării din
Germania prin Universitatea din Freibourg.
Există preocupări şi pentru cercetarea ştiinţifică contractuală din ţară, fiind demn de remarcat un
amplu studiu elaborat pentru M.A.P.M Managementul conservării biodiversităţii. Realizarea cadastrului
ariilor naturale protejate din România. În cadrul acestui proiect au fost stabilite limitele ariilor naturale
protejate din întreaga ţară pe judeţe, limite publicate şi în Monitorul Oficial nr. 190/2003 şi nr. 38/2005.
Cadrele didactice a depus oferte pentru obţinerea de contracte de cercetare ştiinţifică finanţate de CNCSIS
sau au intrat cu Facultatea în Consorţii pentru realizarea unor contracte la nivel naţional cu Institutul de
Cercetări Delta Dunării, cu Institutul Naţional de cercetări pentru Ingineria Mediului, cu Institutul de
Speologie al Academiei Române.
Exemple semnificative în această direcţie le reprezintă tema de colaborare la CNCSIS
Managementul turistic al ariilor protejate din judeţul Braşov, împreună cu cadre didactice de la
Universitatea Româno-Americană (URA) şi cercetători de la Institutul de Geografie al Academiei
Române (IGAR), la tema CEEX Calitatea mediului şi managementul resurselor naturale şi antropice ale
comunităţilor rurale din judeţul Braşov consorţiul iniţiat de URA, cu aceeaşi participanţi, sau proiectul de
consorţiu la care participă în plus Autoritatea Naţională de Meteorologie (ANM) şi Universitatea de Vest
din Timişoara (UVT), Impactul schimbărilor climatice asupra dezvoltării durabile a staţiunilor turistice
din Carpaţii Româneşti.
Rezultatele obţinute din cercetarea ştiinţifică sunt valorificate în cadrul cursurilor universitare
elaborate, în realizarea tezelor de doctorat finalizate.
Activitatea de cercetare se regăseşte de asemenea într-o serie de tratate şi monografii (în
colaborare), lucrări individuale sau în colaborare, caiete de lucrări practice, ghiduri pentru aplicaţii de
teren ş.a., ca de exemplu vol. 5 din Geografia României (2005).
Perfecţionarea prin doctorat reprezintă o modalitate importantă de creştere a potenţialului şi
valorii cercetării ştiinţifice din facultate.
- Admiterea în anul I de studii universitare la Universitatea Spiru Haret se realizează pe domenii
de licenţă, pe baza Metodologiei proprii, aprobată de Senatul universitar, cu respectarea prevederilor
legislaţiei în vigoare.
Astfel pot candida la admiterea în ciclul de studii universitare de licenţă absolvenţii de liceu cu
diplomă de bacalaureat sau diplomă echivalentă cu aceasta. Candidaţii cetăţeni ai statelor din Uniunea
Europeană, din Spaţiul Economic European, ai Confederaţiei Elveţiene şi ai altor state vor fi admişi pe
baza reglementărilor legale în vigoare la data admiterii.
- Transferul studenţilor de la specializări autorizate sau acreditate, din cadrul altor instituţii de
învăţământ superior la Universitatea Spiru Haret, se face până la data începerii anului universitar, în
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condiţiile îndeplinirii criteriilor prevăzute în prezentul Regulament pentru studenţii proprii, cu
recunoaşterea perioadelor de studii efectuate şi cu obligaţia susţinerii examenelor/colocviilor restante sau
de diferenţă.
Transferul se aprobă de rectorul universităţi vizate.
În cadrul Universităţii Spiru Haret, studenţii se pot transfera de la o facultate la alta, cu profiluri
identice sau apropiate, de la o formă de învăţământ la alta în cadrul aceleiaşi facultăţi, cu susţinerea
examenelor de diferenţă. Cererile de transfer se depun, până la data începerii anului universitar, la
secretariatul facultăţii care urmează să primească studentul, se avizează de către decanul facultăţii de la
care pleacă studentul şi se aprobă de către decanul facultăţii care îl primeşte şi stabileşte, examenele de
diferenţă, conform planului de învăţământ şi fişele disciplinelor, cel mai târziu până la data de 15
noiembrie.
- Asociaţia ALUMNI a fost constituită în scopul păstrării legăturilor cu absolvenţii programelor
universitare de licenţă şi de master, precum şi al cultivării spiritului de apartenenţă la comunitatea
academică haretistă şi acţionează în mod prioritar pentru:
a) cultivarea spiritului de apartenenţă la comunitatea academică haretistă;
b) menţinerea şi dezvoltarea tradiţiilor haretiste specifice;
c) sprijinirea dezvoltării bazei materiale de învăţământ şi de cercetare a Universităţii Spiru Haret;
d) stabilirea de relaţii de colaborare între Universitatea Spiru Haret şi absolvenţii săi din toate domeniile
şi de pretutindeni.
Asociaţia ALUMNI desfăşoară următoarele activităţi:
a) informează în mod regulat foştii studenţi despre diversele programe de studii, programe social-cultural
şi sportive şi alte subiecte de interes;
b) realizează un News Letter periodic care să conţină:
- noi oportunităţi de continuare a studiilor;
- programele de studii oferite de Universitate ;
- servicii oferite de Universitate pentru dezvoltarea carierei ;
- opiniile membrilor Asociaţiei ALUMNI şi împărtăşirea succeselor obţinute in cariera;
- oportunităţi de socializare.
c) organizează evenimente sociale, culturale, sportive şi ştiinţifice;
d) organizează lansări de carte şi cărţi de specialitate în librărie;
e) colectează sugestiile membrilor;
f) organizează întâlniri festive;
g) colectează reflecţii;
h) contribuie la cercetarea ştiinţifică;
i) completează formulare de ancheta sociologică;
j) întreţine platforma de înregistrare.
- Prin baza materială şi corpul profesoral, facultatea oferă:
► un plan de învăţământ astfel conceput încât să nu se încarce programul studenţilor, numărul
de ore pe săptămână fiind în medie de 20;
► toate disciplinele din plan au un număr de credite transferabile, foarte utile în cazul în care
studentul se transferă la o altă facultate din ţară sau din străinătate, numărul total pentru
întregul ciclu fiind de 180 credite, câte 60 în fiecare an;
► programe analitice adaptate la necesităţile societăţii care asigură calificarea viitorilor
absolvenţi capabili să răspundă concret cerinţelor de pe piaţa muncii;
► cursuri atractive folosind tehnologie modernă (video şi retroproiectare);
► condiţii foarte bune în sălile de curs şi în cele 8 laboratoare, bine dotate cu aparatură specifică
şi calculatoare, unde studenţii deprind tehnicile de lucru şi metodele de prelucrare şi
interpretare a informaţiei geografice. În laboratoarele de informatică şi teledetecţie, de
exemplu, studenţii sunt familiarizaţi cu tehnicile moderne de întocmire a hărţilor digitale;
► practici de specialitate în staţionar şi itinerante, ca şi frecvente aplicaţii pe teren pentru a
forma la studenţi aptitudini şi competenţe în domeniu;
► paralel cu pregătirea de specialitate, studenţii pot opta, facultativ, pentru disciplinele
modulului psiho-pedagogic, absolut necesar pentru a obţine un certificat pe baza căruia pot
preda în învăţământul preunuversitar la clasele V – VIII;
18
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► bibliotecă cu peste 13.000 volume şi o sală de lectură, absolut necesare în procesul de
pregătire a studenţilor;
► o mare diversitate de carte academică, în special cursuri tipărite în Editura Fundaţiei România
de Mâine cu 30% reducere pentru studenţi;
IV. ANEXE
- Rezultatele obţinute au permis ca, prin HG 940/2004, publicată în Monitorul Oficial, partea I,
nr. 617-07.04.2004, specializarea Geografie să fie acreditată, putând să organizeze şi examenul de licenţă,
iar din 2010 a primit reacreditarea ca urmare a evaluării periodice, reconfirmată prin HG nr. 707-2012.
Din anul universitar 2008-2009, ca urmare a obţinerii Autorizaţiei de funcţionare, prin Adresa
nr. 3614 din 2.06.2008 eliberată de ARACIS, a devenit operaţională o nouă specializare în cadrul
facultăţii şi anume Geografia Turismului.
- Planul de învăţământ.
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- Fişele disciplinelor.

Anul I
FIŞA DISCIPLINEI
Formular P103 F1
TEORIE ŞI METODOLOGIE GEOGRAFICĂ

Denumirea disciplinei
Codul disciplinei

Numărul de
credite

Semestrul
G/G/1/1/1

Facultatea

GEOGRAFIE

Domeniul

GEOGRAFIE

Specializarea

GEOGRAFIE

Forma de
învăţământ

ZI

1

4

Numărul orelor pe semestru/activităţi 1)
Total

42

a.

b.

c.

d.

C

S

L

P

28

14

Categoria formativă a
disciplinei
Categoria de opţionalitate a
disciplinei

DF

Obiective

A. OBIECTIVE GENERALE:
-Delimitarea obiectului şi a conţinutului disciplinei de geografie fizică în relaţie cu celelalte
domenii ale cunoaşterii ştiinţifice.
-Cursul îşi propune să contribuie la clarificarea conceptelor, principiilor, metodelor şi tehnicilor
folosite în geografia fizică generală.
B. OBIECTIVE SPECIFICE:
-Cunoaşterea devenirii geografiei ca ştiinţa.
-Înţelegerea necesitaţii obiective care susţine ştiinţa geografică.
Înţelegerea specificului ştiinţei geografice ca ştiinţă a spaţiului terestru.

Competenţe
Conţinut (descriptori)

Teste şi teme de control

Discipline
anterioare

DI

Obligatorii
(condiţionate)
Recomandate

-

1. GEOGRAFIA CA ŞTIINŢĂ
Definirea ştiinţei ca modalitate specifică de cunoaştere umană. Geografia – ştiinţă sau obiect de
cultură generală. Specificul ştiinţei geografice. Locul şi importanţa geografiei în sistemul
ştiinţelor Pământului. Mediul geografic ca obiect de studiu al geografiei. Sistemul ştiinţelor
geografice.
2. REPERE ISTORICE ALE DEVENIRII GEOGRAFIEI CA ŞTIINŢĂ
Geografia în Antichitatea greco-romană. Geografia în Evul Mediu. Geografia în epoca
Renaşterii. Perioada premergătoare geografiei moderne. Geografia modernă şi contemporană.
Dezvoltarea Geografiei în România şi a şcolii geografice româneşti.
3. METODOLOGIE GEOGRAFICĂ
Metode generale şi specifice Geografiei. Procedee şi principii în cercetarea fizico-geografică.
Baza materială de lucru şi etapele cercetării fizico -geografice. Tipuri de comunicare ştiinţifică.
Limbă – limbaj – gândire geografică. Elemente ale limbajului fizico-geografic: noţiuni,
categorii. Harta tematică – mijloc de comunicare a informaţiei spaţiale.
4. ELEMENTE DE TEORIE GEOGRAFICĂ
Ipoteze, concepţii, paradigme, modele şi legi în geografia fizică. Conceptul de teorie ştiinţifică.
Teorii moderne în Geografie fizică.
1. Surse bibliografice fundamentale utilizate de studenţii geografi şi normele academice de
redactare, ordonare şi citare a Bibliografiei (prezentarea bazei bibliografice de specialitate
existente în România – cărţi, tratate, cursuri de geografie fizică, principalele periodice de
geografie).
2. Fişele bibliografice şi fişele conspect.
3. Tipuri de lucrări geografice (prezentarea tipurilor de lucrări ştiinţifice – fişa, recenzia,
conspectul, rezumatul ştiinţific, eseul ştiinţific, articolul de specialitate, referatul ştiinţific,
studiul ştiinţific, monografia fizico-geografică).
4. Planul unui studiu fizico-geografic (realizarea unui proiect fizico-geografic pe baza unui
studiu de caz – modalităţi de abordare, etape de lucru, principii constructive).
5. Modalităţi de prezentare a unei lucrări geografice

Forma de evaluare (conform PI)
Stabilirea notei finale (%)
- răspunsurile la examen / colocviu / lucrări practice
- activităţi aplicative atestate / laborator / lucrări practice / proiect etc.

E
80%
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- teste pe parcursul semestrului
- teme de control
Bibliografia

Lista materialelor didactice
necesare

20%
Armaş, I. (2006), Teorie şi metodologie geografică, Ed. Fundaţiei România de Mâine,
Bucureşti
Posea et al. (1986), Geografia de la A la Z, Ed. Ştiinţifică, Bucureşti
Strahler, A. (1973), Geografie fizică, Ed. Ştiinţifică, Bucureşti
Armaş, I. (2005), Teorie şi metodologie geografică, în Sinteze geografice, anul I, Facultatea
de Geografie, Ed. Fundaţiei “România de Mâine”, Bucureşti (p. 13–35).
Posea, Gr., Armaş, I. (1998), Geografie fizică. Terra cămin al omenirii şi sistemul solar, Ed.
Enciclopedică, Bucureşti.
Atlase tematice, hărţi
Explicaţia, expunerea,
Metode didactice utilizate
topografice, hârtie
descrierea, problematizarea,
milimetrică, trusă
dialogul, analiza, sinteza,
geometrică, hârtie de calc,
inducţia, deducţia.
calculator cu conectare la
Internet.

Coordonator Titular de Disciplină
Grad didactic, titlu, prenume, nume
Lector universitar dr. Florin VARTOLOMEI
Data avizării în departament

Semnătura

Data
……………………………

Semnătura şefului de departament

………………………………
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FIŞA DISCIPLINEI
Formular P103 F1
GEOGRAFIE GENERALĂ

Denumirea disciplinei
Codul disciplinei

Semestrul
G/G/1/2/2

Facultatea

GEOGRAFIE

Domeniul

GEOGRAFIE

Specializarea

GEOGRAFIE

Forma de
învăţământ

ZI

2

Numărul de
credite

4

Numărul orelor pe semestru / activităţi 1)
Total

56

a.

b.

c.

d.

C

S

L

P

28

28

Categoria formativă a
disciplinei
Categoria de opţionalitate a
disciplinei

DF

Obiective

A. OBIECTIVE GENERALE:
Înţelegerea circuitelor dinamice şi evolutive între diferitele componente ale mediului terestru şi
a unicităţii mediului terestru.
B. OBIECTIVE SPECIFICE:
Înţelegerea mediului terestru ca parte integrată a Sistemului solar.
Înţelegerea structurii arhitecturale şi a mecanismelor de funcţionare a geosistemelor terestre în
interrelaţionarea lor cu sistemele socio-umane.
Interpretarea şi explicarea dereglărilor de mediu ca pârghii de reechilibrare prin asimilarea
transformărilor.
1. UNIVERSUL ŞI SISTEMUL SOLAR
Tabloul general al Universului în cunoaşterea actuală (evoluţie, caracteristici, structură etc.).
Calea Lactee şi sistemul solar (alcătuire, caracteristici, teorii privind originea şi evoluţia lor).
Soarele – geneză şi evoluţie, structură, dinamică şi importanţă pentru viaţa terestră. Planetele
interioare (Mercur, Venus, Terra, Marte) – abordare comparativă. Planetele exterioare (Jupiter,
Saturn, Uranus, Neptun) – abordare comparativă.
2. SISTEMUL PĂMÂNT – LUNĂ
Luna – importanţa Lunii pentru sistemul terestru, date astrofizice, ipoteze privind originea
Lunii, structură şi relief, fazele Lunii, eclipsele.
Terra – unicitatea sistemului terestru într-o abordare comparativă. Date astrofizice. Mişcările
Terrei. Structură internă şi dinamică terestră. Proprietăţile fizice ale Pământului.
3. SISTEMUL TERESTRU
Evoluţia mediului terestru. Mediile naturale, continentale, pe Glob (medii intertropicale şi medii
extratropicale). Schimbări globale.
1. Elemente de Cosmologie – mic glosar de termeni.
2. Soarele – geneză şi evoluţie, structură, dinamică şi importanţă pentru viaţa terestră - Fişă de
prezentare.
3. Planetele interioare (Mercur, Venus, Terra, Marte) – abordare comparativă. - Fişă de
prezentare.
4. Terra – unicitatea sistemului terestru - Fişă de prezentare.
5. Planetele exterioare (Jupiter, Saturn, Uranus, Neptun, Pluton, Sedna) – abordare comparativă
- Fişă de prezentare.
6. Mediile naturale pe Glob (medii intertropicale) – Prezentare Multimedia utilizând programul
PowerPoint.
7. Mediile naturale pe Glob (medii extratropicale) – Prezentare Multimedia utilizând programul
PowerPoint.

Competenţe
Conţinut (descriptori)

Teste şi teme de control

DI

Discipline
anterioare

Obligatorii
(condiţionate)
Recomandate

G/G/1/1/1
-

Forma de evaluare (conform PI)
E
Stabilirea notei finale (%)
- răspunsurile la examen / colocviu / lucrări practice
80%
- activităţi aplicative atestate / laborator / lucrări practice / proiect etc.
- teste pe parcursul semestrului
20%
- teme de control
Armaş, I. (2009), Geografie fizică (vol I): Pământul în spaţiul cosmic, Ed. Fundaţiei
Bibliografia
România de Mâine, Bucureşti (183 p., 52 fig.)
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Lista materialelor didactice
necesare

Armaş, I. (2005), Geografie generală, în Sinteze geografice, anul I, Facultatea de Geografie,
Ed. Fundaţiei “România de Mâine”, Bucureşti (p. 185–217, 7 fig.).
Posea, Gr., Armaş, I. (1998), Geografie fizică. Terra cămin al omenirii şi sistemul solar, Ed.
Enciclopedică, Bucureşti.
Atlase tematice la scara planiglobului,
Explicaţia, expunerea,
Metode didactice
Atlas astronomic, planşe, casete video utilizate
descrierea, problematizarea,
tematice, informaţii din colecţia pe
dialogul, analiza, sinteza,
CD, hărţi topografice, calculator cu
inducţia, deducţia.
conectare la Internet şi pachet
Microsoft Office / OpenOffice

Coordonator Titular de Disciplină
Grad didactic, titlu, prenume, nume
Lector universitar dr. Florin VARTOLOMEI

Semnătura

Data avizării în departament

Semnătura şefului de departament

Data

………………………………
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FIŞA DISCIPLINEI
Formular P103 F1
METEOROLOGIE

Denumirea disciplinei
Codul disciplinei

G/GT/1/1/3

Semestrul

Facultatea

GEOGRAFIE

Domeniul

GEOGRAFIE

Specializarea

GEOGRAFIE /
GEOGRAFIA TURISMULUI
ZI

Forma de
învăţământ

Numărul de
credite

1

5

Numărul orelor pe semestru / activităţi 1)
Total

42

a.

b.

c.

d.

C

S

L

P

28

14

Categoria formativă a
disciplinei
Categoria de opţionalitate a
disciplinei

DF

Obiective

A. OBIECTIVE GENERALE

Cunoaşterea caracteristicilor globale ale atmosferei şi interacţiunea ei cu suprafaţa terestră.

Cunoaşterea cauzelor mişcării necontenite a aerului şi a producerii fenomenelor
meteorologice.

Înţelegerea limitărilor existente in anticiparea evoluţiei vremii.
B. OBIECTIVE SPECIFICE

Cum se fac observarea şi măsurarea parametrilor atmosferici.

Care sunt caracteristicile de distribuţie orizontală şi verticală ale parametrilor atmosferici şi
cum variază aceştia în timp.

Cum se generează fenomenele atmosferice şi cum se prognozează evoluţia lor.

DI

Discipline
anterioare

Obligatorii
(condiţionate)
Recomandate

-

Competenţe
Conţinut (descriptori)

Meteorologia - ştiinţa despre vreme, istoria dezvoltării ei.
Compoziţia şi structura globală a atmosferei.
Observarea şi măsurarea parametrilor atmosferici caracteristici:
 Temperatura;
 presiunea;
 umezeala;
 vântul;
 nori şi precipitaţii.
4. Colectarea şi reprezentarea grafică a datelor de observaţie pentru analiză.
5. Cauzele manifestărilor de vreme:
 Soarele – sursa de energie pentru atmosferă;
 Forţele care acţionează în atmosferă.
6. Scări de mişcare în atmosferă.
7. Masele de aer şi frontul atmosferic polar.
8. Anticiclonii şi ciclonii latitudinilor temperate; fronturi atmosferice (rece, cald, oclus,
staţionar) şi vremea asociată.
9. Norii Cumulonimbus, ciclonii tropicali şi tornadele.
10. Circulaţii atmosferice de mezoscară pe teritoriul României.
11. Introducere în problematica prognozei vremii.
1.
2.
3.

LUCRĂRI PRACTICE / LABORATOR
1. Analiza evoluţiei diurne a temperaturii aerului.
2. Clasificarea norilor.
3. Temperatura aerului şi temperatura efectivă resimţită de organism în sezonul cald şi in
sezonul rece, temperatura aerului şi temperatura la soare.
4. Precipitaţii care nu cad de sus (roua, bruma, chiciura, ceaţa).
Teste şi teme de control
Forma de evaluare (conform PI)
Stabilirea notei finale (%)
- răspunsurile la examen / colocviu / lucrări practice

80
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- activităţi aplicative atestate / laborator / lucrări practice / proiect etc.
- teste pe parcursul semestrului
20
- teme de control
Sabina, Ştefan (2004), Fizica atmosferei, vremea şi clima, Editura Universităţii din Bucureşti,
Bibliografia
422pag., ISBN 973-575-961-6
Povară, Rodica (2009,), Meteorologie generală. Ediţia a II-a, revăzută şi adăugită. Universitatea
Spiru Haret. Editura Fundaţiei România de Mâine, Bucureşti. 272pag., ISBN 978-973-163384-8
Ciulache, S. (2002), Curs de Meteorologie şi climatologie, Editura Universitară., Bucureşti, pag.
469, Partea I Meteorologie, pp. 5-289 ISNB 973-85744-8-X
Calculator, videoproiector,
Vizita la staţia meteorologica
Lista materialelor didactice
Metode didactice utilizate
tabla, anuare, hărţi, atlas de
Băneasa, observarea norilor
necesare
nori, instrumente meteo de
şi încadrarea în tipuri cu
măsurare.
ajutorul atlasului,
prezentarea de filme
documentare scurte,
dezbateri.
Coordonator Titular de Disciplină
Grad didactic, titlu, prenume, nume
Conferenţiar universitar dr. Elena CORDONEANU

Data avizării în departament

Semnătura

Data

Semnătura şefului de departament

………………………………
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FIŞA DISCIPLINEI
Formular P103 F1
Denumirea disciplinei
Codul disciplinei

CLIMATOLOGIE

G/GT/1/2/4

Semestrul

GEOGRAFIE

Domeniul

GEOGRAFIE

Specializarea

GEOGRAFIE/
GEOGRAFIA TURISMULUI
ZI

Categoria formativă a
disciplinei
Categoria de opţionalitate a
disciplinei
Obiective

Competenţe

Conţinut (descriptori)

4

Numărul orelor pe semestru / activităţi 1)

Facultatea

Forma de
învăţământ

Numărul de
credite

2

Total

DF
DI

56
Discipline
anterioare

Obligatorii
(condiţionate)
Recomandate

a.

b.

c.

d.

C

S

L

P

28

28

G/GT/1/1/3
-

A. OBIECTIVE GENERALE:
Cursul îşi propune să contribuie la clarificarea şi cunoaşterea celor mai noi teorii, concepte,
principii şi metode de cercetare folosite în climatologie referitoare la variabilitatea climei,
încălzirea globală şi schimbările climatice la nivel global şi local.
B. OBIECTIVE SPECIFICE:
1. Cunoaşterea principalelor direcţii de dezvoltare a climatologiei, a factorilor climatogeni şi a
componentelor sistemului climatic global, a zonelor de climă şi a tipurilor geografice de climat.
2. Familiarizarea studenţilor cu noţiuni şi terminologie specifice.
3. Completarea caietului de aplicaţii climatologice pe baza datelor prelucrate la orele de
laborator şi lucrări practice.
După absolvirea cursului Climatologie studenţii vor şti să:

definească clima şi climatul;

enumere factorii generatori ai climei;

clasifice climatele;

analizeze principale zone de climă şi tipuri geografice de climat.
CONŢINUTUL TEMATIC DE BAZĂ
Cap. 1. Obiectul şi problemele de bază ale climatologiei.
1.1.
climatul.
1.2. Metode şi direcţii de cercetare.
1.3. Ramuri.
1.4. Istoricul Climatologiei .
Cap. 2. Factorii generatori ai climei.
2.1. Astronomici.
2.2. Radiativi.
2.3. Dinamici.
2.4. Existenţa uscatului şi a apei.
Cap. 3. Factorii modificatori ai climei.
3.1. Fizico-geografici: relieful, vegetaţia, stratul de zăpadă şi gheaţă.
3.2. Antropici.
Cap. 4. Repartiţia geografică a principalilor parametri climatici.
4.1. Temperatura aerului.
4.2. Nebulozitatea.
4.3. Umezeala aerului.
4.4. Precipitaţiile atmosferice.
Cap.5. Clasificări climatice.
5.1. Emmanuel de Martonne.
5.2. W. G. Köppen.
5.3. C. W. Thornthwaite.
5.4. H. J. Critchfield.
5.5. S. Ciulache.
Cap.6. Particularităţile principalelor zone de climă şi tipuri geografice de climat.
6.1. Zona caldă.
6.2. Zonele temperate.
6.3. Zonele reci.

Clima

şi
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Cap.7. Variabilitatea climei.
7.1. Cauzele variabilităţii climatice.
7.2. Tipuri de variaţii climatice .
7.3. Încălzirea globală.
7.4. Riscuri climatic.
7.5. Schimbări climatice.
LUCRĂRI PRACTICE / LABORATOR
1. Prelucrarea datelor rezultate din observaţiile meteorologice. Tipuri de tabele folosite pentru
realizarea studiilor climatice.
2. Prelucrarea datelor privind temperatura aerului.
3. Data trecerii temperaturilor medii zilnice prin diferite praguri, durate şi suma în grade
realizată în fiecare interval.
4. Prelucrarea datelor privind umezeala aerului.
5. Prelucrarea datelor privind precipitaţiile atmosferice.
6. Prelucrarea datelor eoliene.
Teste şi teme de control

Realizarea unui studiu climatic pentru o regiune fizico-geografică sau administrativă.

Forma de evaluare (conform PI)
E
Stabilirea notei finale (%)
- răspunsurile la examen / colocviu / lucrări practice
60%
- activităţi aplicative atestate / laborator / lucrări practice / proiect etc.
40%
- teste pe parcursul semestrului
- teme de control
20%
Povară, Rodica (2004), Climatologie generală. Universitatea Spiru Haret, Editura Fundaţiei
Bibliografia
România de Mâine, Bucureşti. 244 pag. ISBN: 973-582-810-3
Povară, Rodica (2009), Climatologie generală. Ediţia a II-a, revăzută şi adăugită.
Universitatea Spiru Haret, Editura Fundaţiei România de Mâine, Bucureşti. 311 pag. ISBN:
977-973-163-383-1
Văduva, Iulica (2005), Aplicaţii de climatologie, Editura Universitară, Bucureşti.
*** (2008) Clima României (sub coordonare) Editura Academiei Române, Administraţia
Naţională de Meteorologie, 365 pag. ISNB: 978-973-27-1674-8
***Atlasul climatic al României
Computer, videoproiector,
Expunerea, sinteza, analiza,
Lista materialelor didactice
Metode didactice utilizate
tabla, anuare, harta,
vizionarea de filme
necesare
aparatura şi instrumente etc.
documentare, studii de caz,
referate, dezbateri etc.
Prezentarea temelor se va
realiza cu ajutorul
mijloacelor multimedia.
Coordonator Titular de Disciplină
Grad didactic, titlu, prenume, nume
Lector universitar dr. Iulica VĂDUVA

Data avizării în departament

Semnătura

Data

Semnătura şefului de departament

………………………………
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FIŞA DISCIPLINEI
Formular P103 F1
Denumirea disciplinei

OCEANOGRAFIE

Codul disciplinei

Semestrul
G/G/1/2/6

Facultatea

GEOGRAFIE

Domeniul

GEOGRAFIE

Specializarea

GEOGRAFIE /
GEOGRAFIA TURISMULUI
ZI

Forma de
învăţământ

2

Numărul de
credite

5

Numărul orelor pe semestru / activităţi 1)
Total

42

a.

b.

c.

d.

C

S

L

P

28

14

Categoria formativă a
disciplinei
Categoria de opţionalitate a
disciplinei

DS

Obiective

A. OBIECTIVE GENERALE:
Cursul îşi propune conştientizeze studenţii de importanţa înţelegerii Oceanului ca un domeniu
Planetar şi să contribuie la informarea profesionistă despre circuitele fenomenelor de pe ocean
care influenţează viaţa noastră de zi cu zi.
B. OBIECTIVE SPECIFICE:
Cunoaşterea structurii, subdiviziunilor şi compoziţiei Oceanului Planetar.
Cunoaşterea dinamicii mediului acvatic, a proprietăţilor fizico-chimice ale apei oceanice şi a
vieţii din mări şi oceane.
Cunoaşterea rolului jucat de ocean în reglarea climei de la suprafaţa Terrei şi în viaţa
economică a societăţii umane.
Cunoaşterea principiilor care stau la baza Dreptului Mării.
Cunoaşterea principalelor probleme legate de hazardele din mediul oceanic.
Înţelegerea specificului oceanografiei ca ştiinţă a interferenţelor globale.

Competenţe
Conţinut (descriptori)

Teste şi teme de control

DI

Discipline
anterioare

Obligatorii
(condiţionate)
Recomandate

G/G/1/1/5
-

1. Introducere în ştiinţa Oceanografiei şi istoricul explorărilor oceanografice: Obiectul
oceanografiei, importanţa practică, metode şi instrumente de cercetare, istoricul cercetărilor şi
explorărilor oceanografice.
2. Geneza şi întinderea oceanelor: Geneza oceanelor şi a mărilor, originea apei, originea
cuvetelor oceanice.
Întinderea Oceanului Planetar; subdiviziuni - oceane şi mări.
3. Proprietăţi fizico-chimice ale apelor oceanice: temperatura, densitatea, presiunea
hidrostatică, vâscozitatea, transparenţa, culoarea, luminiscenţa mării, salinitatea, oxigenul
dizolvat.
4. Mase de apă: din regiunile reci şi calde; apele de adâncime.
5. Dinamica apelor oceanice: valurile, mareele, curenţii oceanici.
6. Sedimente marine: geneză, clasificări, repartiţie.
7. Viaţa în mări şi oceane: influenţa mediului marin asupra organismelor.
8. Resursele oceanului planetar: resurse minerale, resurse fizice, resurse biologice.
9. Poluarea oceanului planetar, protecţia şi ocrotirea mediului acvatic: probleme generale,
unele aspecte fizico-geografice, principalii poluanţi şi unele aspecte specifice fiecăruia.
10. Cuplul ocean – atmosferă: cicluri ale unor elemente şi autoreglarea energetică.
11. Statele oceanice: Oceania, statele independente şi teritoriile dependente din cuprinsul
Oceanului Planetar.
12. Hazardele din oceanul planetar: tsunami, cicloni, aisberguri etc.
13. Principiile dreptului mării: definiţie, noţiuni, zonarea apelor oceanice, probleme
Geopolitice.
1. Repere istorice în dezvoltarea Oceanografiei.
2. Proprietăţile fizico-chimice ale apelor oceanice.
3. Analiza hărţii curenţilor oceanici; Aplicaţii practice şi dezbateri despre clasificarea curenţilor
şi despre alte tipuri ale dinamicii apelor oceanice.
4. Variaţia ritmică a nivelului Oceanului Planetar datorată mareelor.
5. Dreptul Mării.
6. Hazardele din mediul oceanic.
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Forma de evaluare (conform PI)
E
Stabilirea notei finale (%)
- răspunsurile la examen / colocviu / lucrări practice
80%
- activităţi aplicative atestate / laborator / lucrări practice / proiect etc.
- teste pe parcursul semestrului
20%
- teme de control
Posea, Aurora (1989), Geografia mărilor şi oceanelor, Tipografia Universităţii Bucureşti.
Bibliografia
Posea, Aurora (1999), Oceanografie, Editura Fundaţiei „România de Mâine“, Bucureşti.
Pană, Ioana (1987), Geologie Marină, Editura Ştiinţifică, Bucureşti.
Popovici, I. (1970), Istoria Geografiei şi a descoperirilor geografice, Centrul de Multiplicare al
Universităţii Bucureşti.
Romanescu, Gh. (1997), Oceanografie, Editura Universităţii "Ştefan cel Mare", Suceava.
Ross, David (1976), Introducere în oceanografie, Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică,
Bucureşti.
Stancescu, I. (1983), Oceanele si marile Terrei, Editura Albatros, Bucureşti.
Vespremeanu, E. (1992), Oceanografie, Tipografia Universităţii Bucureşti.
Zăvoianu, I., (1999), Hidrologie, Editura Fundaţiei „România de Mâine“, Bucureşti.
* * * Atlas Geografic General, Editura Enciclopedică, Bucureşti.
Computer, videoproiector,
Explicaţia, expunerea,
Lista materialelor didactice
Metode didactice utilizate
tabla, anuare, harta, aparatură şi
descrierea, problematizarea,
necesare
instrumente etc.
dialogul, analiza, sinteza,
inducţia, deducţia.
Coordonator Titular de Disciplină
Grad didactic, titlu, prenume, nume
Lector universitar dr. Florin VARTOLOMEI

Semnătura

Data avizării în departament

Semnătura şefului de departament

Data

………………………………
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FIŞA DISCIPLINEI
Formular P103 F1
Denumirea disciplinei
Codul disciplinei

GEOGRAFIE UMANĂ ŞI ECONOMICĂ MONDIALĂ I

G/GT/1/1/7

Semestrul

Facultatea

GEOGRAFIE

Domeniul

GEOGRAFIE

Specializarea

GEOGRAFIE /
GEOGRAFIA TURISMULUI

Forma de
învăţământ

Numărul de
credite

I

5

Numărul orelor pe semestru / activităţi 1)
Total

ZI

42

a.

b.

c.

d.

C

S

L

P

28

14

Categoria formativă a
disciplinei
Categoria de opţionalitate a
disciplinei

DF

Obiective

OBIECTIVE GENERALE
Fundamentarea sistemului de cunoştinţe teoretice în domeniul geografiei umane generale,
inclusiv al ramurilor acesteia.
Abordarea din perspectiva sistemului teritorial a caracteristicilor societăţii actuale la nivel
mondial, regional şi local (naţional).
OBIECTIVE SPECIFICE:
Cunoaşterea teoriilor şi factorilor determinanţi ai localizării activităţilor economice.
Cunoaşterea caracteristicilor demografice ale spaţiului global.
Cunoaşterea caracteristicilor şi dimensiuni spaţiale a sistemului de aşezări la nivel mondial.
Învăţarea şi aplicarea tehnicilor de realizare a materialelor grafice şi cartografice specifice
domeniului de studiu.
Învăţarea etapelor şi metodelor de realizare a unui referat.
Realizarea şi utilizarea materialelor grafice şi cartografice specifice domeniului de studiu.
Selectarea, analiza şi interpretarea materialelor bibliografice specifice domeniului.
Prezentarea, utilizând metode specifice moderne, a informaţiilor obţinute din bibliografia
studiată.
Aplicarea cunoştinţelor acumulate la curs în materialele (referate) realizate la orele de seminar.
A. TEMATICA CURSULUI
1. CADRUL GENERAL AL DEZVOLTĂRII ACTIVITĂŢILOR UMANE PE GLOB.
1.1. Locul geografiei umane în cadrul sistemului ştiinţelor geografice.
Prezentarea programei analitice; definirea geografiei; evoluţia geografiei; locul ramurilor
geografiei umane în cadrul sistemul ştiinţelor.
1.2. Sistemul socio-economic mondial – sistem teritorial.
Concepte; relaţia dintre componentele sistemului teritorial şi cele ale sistemului economic.
1.3. Teorii şi factori de localizare.
Spaţiul în economia spaţială şi în geografia economică; localizarea geografică a activităţilor şi
gândirea economică spaţială; geografia economică în contextul actual al noilor teorii spaţiale;
Teorii şi factori de localizare a activităţilor economice.
1.4. Cadrul geopolitic al dezvoltării activităţilor umane – harta politică a lumii.
Concepte şi terminologie; formarea şi evoluţia teritorială a statelor; teorii asupra apariţiei şi
evoluţiei statelor; evoluţia hărţii politice a lumii; criterii de clasificare a statelor; organizaţii
internaţionale.
1.5. Mediul geografic şi resursele sale.
Caracteristici generale; tipuri de resurse naturale; factorii determinanţi ai repartiţiei resurselor;
principalele categorii de resurse naturale.
2. POPULAŢIA ŞI AŞEZĂRILE TERREI
2.1. Populaţia.
Caracterul tridimensional al prezenţei omului în sistemul teritorial; evoluţia numerică a
populaţiei; mişcarea naturală a populaţiei; mobilitatea populaţiei; distribuţia spaţială a
populaţiei pe glob; structuri ale populaţiei.
2.2. Aşezările umane.
Elemente teoretice; factori generatori şi de localizare a aşezărilor umane; istoricul apariţiei şi
evoluţiei aşezărilor umane; tipuri de aşezări umane; sisteme de aşezări.
3. ELEMENTE DE GEOGRAFIE SOCIALĂ ŞI CULTURALĂ
3.1. Sistemul socio-cultural – element component al sistemului geografic

Competenţe

Conţinut (descriptori)

DI

Discipline
anterioare

Obligatorii
(condiţionate)
Recomandate

-
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Structuri de bază ale sistemului social; spaţiul geografic şi civilizaţia; mobilitatea geografică a
populaţiei şi spaţiul social.
3.2 Elemente de geografie culturală.
Forme de comunicare; caracteristici generale ale credinţelor religioase; religii universale –
caracteristici şi răspândire geografică.
3.3. Impactul globalizării asupra vieţii sociale şi culturale.
B. TEMATICA SEMINARIILOR:
1. Principii şi metode utilizate în geografie. Prezentarea structurii activităţii la seminar şi lucrări
practice, a caietului. Principiile şi metodele utilizate în cercetarea geografică (exerciţii).
2. Metode de reprezentare grafică şi cartografică. Prezentarea lor şi exerciţii.
3. Studierea bibliografiei specifice domeniului de studiu; alcătuirea de fişe bibliografice şi
recenzii. Metode de studiu a bibliografiei, de alcătuire a fişelor bibliografice şi a recenziilor
(exerciţii)
4. Alegerea unei teme de referat; alcătuirea planului referatului. Parcurgerea listei de referate,
alegerea domeniului, alegerea titlului, alcătuirea planului de bază, stabilirea numărului şi a
tipurilor de materiale grafice şi cartografice
Teste şi teme de control





Realizarea unor eseuri pe diverse teme existente în curs
Realizarea unor materiale grafice şi cartografice pe baza datelor statistice existente in
Caietul pentru lucrări practice şi seminarii
Realizarea de recenzii ale unor lucrări de specialitate existente în biblioteca facultăţii

Forma de evaluare (conform PI)
C
Stabilirea notei finale (%)
- răspunsurile la examen / colocviu / lucrări practice
60%
- activităţi aplicative atestate / laborator / lucrări practice / proiect etc.
- teste pe parcursul semestrului
40%
- teme de control
Bibliografia
BIBLIOGRAFIE OBLIGATORIE/MINIMALĂ:
Guran-Nica, Liliana; Dragomir, Marilena (2006), Geografie umană generală, Ed. Fundaţiei
„România de Mâine“, Bucureşti.
Guran-Nica, Liliana; Dragomir, Marilena (2005), Geografie economică mondială. Caiet pentru
seminarii şi lucrări practice, Ed. Fundaţiei „România de Mâine“, Bucureşti.
Guran-Nica, Liliana (2008), Geografie socială, Ed. Fundaţiei „România de Mâine“, Bucureşti.
BIBLIOGRAFIE FACULTATIVĂ:
Aur, N., Gherasim, C. (2002), Geografie economică mondială, Ed. Fundaţiei România de
Mâine, Bucureşti.
Erdeli G. şi colab., (2000), Geografie economică mondială, Ed. Fundaţiei „România de Mâine“,
Bucureşti.
Ianoş, I. (2000), Sisteme teritoriale, Ed. Tehnică, Bucureşti.
Ianoş, I., Humeau, J.B. (2000), Teoria sistemelor de aşezări, Ed. Tehnică, Bucureşti

Lista materialelor didactice
necesare

BIBLIOGRAFIE SUPLIMENTARĂ:

Analele Universităţii Spiru Haret, seria Geografie

Analele Universităţii din Bucureşti, seria Geografie

Studia Universitatis Babeş-Bolyai, Studia Geographia

Analele Ştiinţifice ale Universităţii Al. I. Cuza, Seria Geografie
mijloace multimedia (computer Metode didactice utilizate
teme pentru studiu
şi video-proiector), coli hârtie
individual, documentare,
xerox, hârtie milimetrică,
dezbateri, alcătuirea de
creioane (negru şi diverse
materiale grafice şi
culori), riglă, trusă geometrie
cartografice

Coordonator Titular de Disciplină
Grad didactic, titlu, prenume, nume
Conferenţiar universitar dr. Liliana GURAN

Semnătura

Data avizării în departament

Semnătura şefului de departament

Data

………………………………
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FISA DISCIPLINEI
Formular P103 F1
Denumirea disciplinei
Codul disciplinei

GEOGRAFIE UMANĂ ŞI ECONOMICĂ MONDIALĂ II

G/GT/1/2/8

Semestrul

Facultatea

GEOGRAFIE

Domeniul

GEOGRAFIE

Specializarea

GEOGRAFIE /
GEOGRAFIA TURISMULUI
ZI

Forma de
învăţământ

Numărul de
credite

II

4

Numărul orelor pe semestru / activităţi 1)
Total

56

a.

b.

c.

d.

C

S

L

P

28

28

Categoria formativă a
disciplinei
Categoria de opţionalitate a
disciplinei

DF

Obiective

OBIECTIVE GENERALE
Fundamentarea sistemului de cunoştinţe teoretice în domeniul geografiei umane generale,
inclusiv al ramurilor acesteia.
Abordarea din perspectiva sistemului teritorial a caracteristicilor societăţii actuale la nivel
mondial, regional şi local (naţional).
OBIECTIVE SPECIFICE:
Cunoaşterea caracteristicilor spaţiale ale activităţilor agricole la nivel mondial şi regional.
Cunoaşterea caracteristicilor spaţiale şi ale noilor evoluţii ale industriei mondiale.
Cunoaşterea caracteristicilor activităţilor de servicii la nivel mondial şi regional.
Cunoaşterea tendinţelor actuale în evoluţia procesului de globalizare şi a impactului acestuia
asupra diversităţii socio-economice şi a mediului natural.
Realizarea unui referat pe teme de specialitate.
Învăţarea şi aplicarea tehnicilor de realizare a materialelor grafice şi cartografice specifice
domeniului de studiu.
Învăţarea etapelor şi metodelor de realizare şi prezentare a unui referat.
Realizarea şi utilizarea materialelor grafice şi cartografice specifice domeniului de studiu.
Selectarea, analiza şi interpretarea materialelor bibliografice specifice domeniului.
Prezentarea, utilizând metode specifice moderne, a informaţiilor obţinute din bibliografia
studiată.
Aplicarea cunoştinţelor acumulate la curs în materialele (referate) realizate la orele de seminar.
A. TEMATICA CURSURILOR
1. ELEMENTE DE GEOGRAFIE ECONOMICĂ MONDIALǍ
1.1. Dezvoltarea activităţilor agricole pe glob.
Premisele dezvoltării agriculturii pe glob; tipuri de agricultură şi mari zone agricole pe glob.
1.2. Industria şi dezvoltarea sa teritorială pe Glob.
Industria – componentă spaţială; resursele energetice şi valorificarea lor; resursele metalurgice
şi valorificarea lor; industria construcţiilor de maşini; tendinţe în evoluţia spaţiilor industriale;
marile regiuni industriale pe glob; infrastructură, comerţ, turism şi dezvoltare globală
1.3. Transporturile, căile de comunicaţie şi schimburile economice.
Definirea conceptelor şi tipuri de transporturi; sisteme de transport şi de aşezări; analiza spaţială a
diferitelor tipuri de transporturi (evoluţia reţelelor, clasificarea lor, rolul lor în dezvoltarea
regională).
1.4. Turismul.
Resursele turistice; regiuni şi zone turistice; turismul şi mediul înconjurător
1.5. Globalizarea, schimburile economice internaţionale şi investiţiile străine
Definirea noţiunilor de globalizare, schimburi economice şi investiţii; apariţia şi evoluţia
procesului de globalizare – consecinţe; schimburi economice mondiale şi structura comerţului
internaţional; tipuri de investiţii şi tipuri de operatori cu investiţii internaţionale; locul
investiţiilor străine în cadrul economiei mondiale.

Competenţe

Conţinut (descriptori)

DI

Discipline
anterioare

Obligatorii
(condiţionate)
Recomandate

G/GT/1/1/7
Teorie şi metodologie geografică

B. TEMATICA SEMINARIILOR:
Realizarea planurilor de referate şi stabilirea bibliografiei.
Realizarea fişelor bibliografice necesare referatului.
Alcătuirea bazei de date ştiinţifice necesare fiecărui referat.
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Teste şi teme de control

Realizarea materialelor grafice şi cartografice pe baza de date.
Redactarea textului.
Prezentarea referatelor şi discuţii colective pe temele prezentate. Se audiază prezentările şi se
realizează analize tip SWOT.
Realizarea unor eseuri pe diverse teme existente în curs.
Realizarea unor materiale grafice şi cartografice pe baza datelor statistice existente in Caietul
pentru lucrări practice şi seminarii.
Realizarea de recenzii ale unor lucrări de specialitate existente în biblioteca facultăţii.

Forma de evaluare (conform PI)
E
Stabilirea notei finale (%)
- răspunsurile la examen / colocviu / lucrări practice
60%
- activităţi aplicative atestate / laborator / lucrări practice/proiect etc.
- teste pe parcursul semestrului
40%
- teme de control
Bibliografia
Bibliografie obligatorie/minimală:
Guran-Nica, Liliana; Dragomir, Marilena (2006), Geografie umană generală, Ed. Fundaţiei
„România de Mâine“, Bucureşti.
Guran-Nica, Liliana; Dragomir, Marilena (2005), Geografie economică mondială. Caiet pentru
seminarii şi lucrări practice, Ed. Fundaţiei „România de Mâine“, Bucureşti.
Guran-Nica, Liliana (2008), Geografie socială, Ed. Fundaţiei „România de Mâine“, Bucureşti.
Bibliografie facultativă:
Aur, N., Gherasim, C. (2002), Geografie economică mondială, Ed. Fundaţiei România de
Mâine, Bucureşti.
Erdeli G. şi colab, (2000), Geografie economică mondială, Ed. Fundaţiei „România de Mâine“,
Bucureşti.
Ianoş, I. (2000), Sisteme teritoriale, Ed. Tehnică, Bucureşti.
Ianoş, I., Humeau, J.B. (2000), Teoria sistemelor de aşezări, Ed. Tehnică, Bucureşti

Lista materialelor didactice
necesare

BIBLIOGRAFIE SUPLIMENTARĂ:

Analele Universităţii Spiru Haret, seria Geografie

Analele Universităţii din Bucureşti, seria Geografie

Studia Universitatis Babeş-Bolyai, Studia Geographia

Analele Ştiinţifice ale Universităţii Al. I. Cuza, Seria Geografie
mijloacelor multimedia
teme pentru studiu
Metode didactice utilizate
(computer şi video-proiector),
individual, documentare,
coli hârtie xerox, hârtie
dezbateri, alcătuirea de
milimetrică, creioane (negru şi
materiale grafice şi
diverse culori), riglă, trusă
cartografice
geometrie

Coordonator Titular de Disciplină
Grad didactic, titlu, prenume, nume
Conferenţiar universitar dr. Liliana GURAN

Semnătura

Data avizării în departament

Semnătura şefului de departament

Data

………………………………
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FIŞA DISCIPLINEI
Formular P103 F1
Denumirea disciplinei
Codul disciplinei

BIOGEOGRAFIE

G/GT/1/1/10

Semestrul

Facultatea

GEOGRAFIE

Domeniul

GEOGRAFIE

Specializarea

GEOGRAFIE /
GEOGRAFIA TURISMULUI
ZI

Forma de
învăţământ

Numărul de
credite

1

4

Numărul orelor pe semestru / activităţi 1)
Total

42

a.

b.

c.

d.

C

S

L

P

14

14

14

Categoria formativă a
disciplinei
Categoria de opţionalitate a
disciplinei

DG

Obiective

Cursul îşi propune însuşirea unor principii de biogeografie, modul în care organismele vii îşi
măresc sau îşi restrâng ariile de repartiţie, evidenţierea influenţei factorilor de mediu asupra
răspândirii unor specii sau complexe floristice şi faunistice, precum şi modul de asociere al
fiinţelor şi principalele asociaţii ce se integrează în peisajul geografic.
Diseminarea organismelor cu ajutorul mijloacelor proprii, cât şi datorită factorilor naturali
externi.
Relaţiile de interdependenţă ce se stabilesc între diferitele specii de plante şi animale.
 capacitatea de a analiza şi evalua diversele fenomene şi legi din viaţa plantelor şi
animalelor, a grupării şi repartiţiei acestora, precum şi a relaţiilor lor cu mediul natural şi
cu societatea umană;
 cunoaşterea regiunilor biogeografice, ţinând seama de cele mai reprezentative categorii
sistematice, în special de endemisme, de centrul lor biogenetic, de vârsta organismelor, cât
şi de arealele ordinelor, familiilor, genurilor şi speciilor;
 capacitatea de a înţelege zonarea vegetaţiei pe Glob şi în România, latitudinal în zone de
vegetaţie şi altitudinal în etaje de vegetaţie.
CONŢINUTUL TEMATIC DE BAZĂ
1. Biosfera.
2. Răspândirea organismelor în cadrul învelişurilor distincte ale globului pământesc: litosfera,
hidrosfera, atmosfera; limite.
3. Diseminarea organismelor vii.
Diseminarea activă şi pasivă; autocoria, anemocoria, hidrocoria, zoocoria; formarea arealelor
biogeografice; categorii de areale. Organisme ubicviste şi endemice.
4. Influenţa factorilor de mediu asupra dezvoltării şi răspândirii organismelor.
Factorii abiotici: climatici, edafici şi orografici;
Factorii biotici: competiţia pentru hrană, comensalismul, simbioza şi parazitismul.
5. Grupările de plante şi animale.
Criterii privind delimitarea comunităţilor de organisme. Fitocenoza, zoocenoza, biocenoza,
ecosistemul.
6. Domeniile de viaţă ale globului terestru.
Domeniile acvatic, terestru şi subteran.
7. Regiunile biogeografice a României.
Zonele şi etajele de vegetaţie din România; vegetaţia intrazonală şi azonală; fauna zonelor de
munte, dealuri, podişuri, câmpii.

Competenţe

Conţinut (descriptori)

DI

Discipline
anterioare

Obligatorii
(condiţionate)
Recomandate

-

TEMATICA SEMINARIILOR ŞI LUCRĂRILOR DE LABORATOR
1. Ierbarul.
2. Răspândirea organismelor în biosferă.
3. Diseminarea organismelor cu ajutorul vântului.
4. Diseminarea organismelor cu ajutorul apei şi animalelor.
5. Diseminarea activă.
6. Arealul biogeografic. Metode de reprezentare cartografică.
7. Influenţa factorului hidric asupra răspândirii organismelor.
8. Factorii climatici.
9. Factorii edafici.
10. Răspândirea vegetaţiei pe glob şi a vegetaţiei din România.

40

Facultatea de Geografie

UNIVERSITATEA SPIRU HARET

Teste şi teme de control

11.
12.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Elemente faunistice importante pentru zoogeografie.
Regionarea biogeografică a României.
Autocoria şi anemocoria.
Influenţa factorilor climatici asupra răspândirii şi dezvoltării organismelor.
Influenţa factorilor edafici asupra răspândirii speciilor de plante.
Fitocenoza şi biocenoza.
Repartiţia animalelor psicrofile pe Glob.
Zonele şi etajele de vegetaţie din România.

Forma de evaluare (conform PI)
E
Stabilirea notei finale (%)
- răspunsurile la examen / colocviu / lucrări practice
60%
- activităţi aplicative atestate / laborator / lucrări practice/proiect etc.
20%
- teste pe parcursul semestrului
20%
- teme de control
Stănilă, Anca-Luiza (2004, 2006), Biogeografie, Editura Fundaţiei România de Mâine,
Bibliografia
Bucureşti.
Lupaşcu, Angela (2001), Biogeografie, Editura Fundaţiei România de Mâine, Bucureşti.
Anghel, Gh., Răvăruţ, M., Turcu, Gh. (1971), Geobotanica, Editura Ceres, Bucureşti.
Ciocârlan V. (1990), Flora ilustrată a României, Editura Ceres, Bucureşti
Partin, Zoe (2003), Atlas zoologic, Editura Corint, Bucureşti.
Popovici, L., Moruzi, C., Toma, I. (1993), Atlas botanic, Editura Didactică şi Pedagogică,
Bucureşti.
Drugescu, C. (1994), Zoogeografia României, Editura All, Bucureşti.
Muică, Cristina, Sencovici, Mihaela, Dumitraşcu, C. (2004), Biogeografie, îndrumător pentru
lucrări de laborator şi practică de teren, Editura Transversal, Târgovişte.
Walter, H., 1974, Vegetaţia pământului în perspectiva ecologică, Editura Ştiinţifică, Bucureşti.
Tablă, computer,
Prelegeri şi materiale grafice
Lista materialelor didactice
Metode didactice utilizate
videoproiector, planşe, harta
prezentate în PowerPoint,
necesare
geobotanică, harta
filme pe DVD, schiţe,
zoogeografică, atlas botanic,
desene şi hărţi
atlas zoologic, colecţia de
biogeografice.
ierbare, planşe, etc.
Coordonator Titular de Disciplină
Grad didactic, titlu, prenume, nume
Lect. univ. dr. ing. Anca-Luiza STĂNILĂ

Data avizării în departament

Semnătura

Data

Semnătura şefului de departament

………………………………
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FIŞA DISCIPLINEI
Formular P103 F1
Denumirea disciplinei
Codul disciplinei

GEOGRAFIA SOLURILOR

G/GT/1/2/11

Semestrul

Facultatea

GEOGRAFIE

Domeniul

GEOGRAFIE

Specializarea

GEOGRAFIE /
GEOGRAFIA TURISMULUI
ZI

Forma de
învăţământ

Numărul de
credite

2

4

Numărul orelor pe semestru / activităţi 1)
Total

a.

b.
C

56

28

c.
S

d.
L

P

28

Categoria formativă a
disciplinei
Categoria de opţionalitate a
disciplinei

DF

Obiective

Însuşirea de către studenţi a rolului factorilor naturali pedogenetici în geneza şi evoluţia
solurilor, a metodelor de teren şi laborator pentru determinarea caracteristicilor morfologice,
fizice, hidrofizice şi chimice ale solurilor, asupra repartiţiei pe Glob şi a capacităţii de producţie
a acestora.
Studierea factorilor pedogenetici sub aspectul caracterelor generale ale acestora, orientarea şi
amplasarea gropilor pedologice (pofilelor), descrierea morfologică a solurilor, posibilitatea de
diagnosticare sumară a acestora.
CONŢINUTUL TEMATIC DE BAZĂ
1. Pedologia şi pedogeografia. Evoluţia cunoştinţelor despre sol. Legătura pedologiei cu alte
ştiinţe. Solul şi pedosfera.
2. Alcătuirea globală a solului. Constituenţii minerali ai solului.
3. Dezagregarea şi alterarea rocilor. Scoarţa de alterare. Materiale parentale.
4. Constituenţii organici ai solului. Transformarea resturilor organice în sol. Indici pentru
caracterizarea humusului.
5. Factorii de formare ai solului (pedogenetici).
6. Formarea şi alcătuirea profilului de sol. Caracterele morfologice şi fizice ale solurilor.
7. Legile distribuţiei solurilor pe Glob. Clasificarea solurilor.
8. Învelişul de sol al globului pământesc.
9. Regiunile ecopedologice ale Terrei.
10. Resursele de sol ale României. Distribuţia solurilor în România.
11. Inventarierea solurilor şi evaluarea terenurilor.

Competenţe
Conţinut (descriptori)

Teste şi teme de control

DI

Discipline
anterioare

Obligatorii
(condiţionate)
Recomandate

CONŢINUTUL ACTIVITĂŢILOR DE LABORATOR
1. Solul şi pedosfera. Roci şi materiale parentale de sol.
2. Constituenţii minerali şi constituenţii organici. Recunoaşterea orizonturilor organice pe
micromonoliţi de sol.
3. Formarea profilului de sol. Orizonturi.
4. Recunoaşterea orizonturilor minerale de sol.
5. Orizonturile de hidromorfie şi salinizare.
6. Orizonturile minerale de tranziţie şi asociere.
7. Principalele caracteristici morfologice ale solului.
 Culoarea solului;
 Textura solului;
 Structura solului;
 Neoformaţiile.
8. Însuşirile fizico-mecanice ale solurilor.
9. Determinarea reacţiei pH a solului.
10. Determinarea sărurilor uşor solubile şi carbonaţilor.
1. Tipuri de humus.
2. Formele de apă din sol.
3. Principalele procese pedogenetice.
4. Orizonturile pedogenetice.
5. Caracterele morfologice ale solurilor.
6. Legile distribuţiei solurilor pe Glob.
7. Clasificarea solurilor României.
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8.

Regiunile ecopedologice ale Terrei.

Forma de evaluare (conform PI)
E
Stabilirea notei finale (%)
- răspunsurile la examen / colocviu / lucrări practice
60%
- activităti aplicative atestate / laborator / lucrări practice/proiect etc.
20%
- teste pe parcursul semestrului
20%
- teme de control
Parichi M., 2009, Pedogeografie cu noţiuni de pedologie, Editura Fundaţiei România de
Bibliografia
Mâine, Bucureşti.
Parichi M., Stănilă Anca-Luiza, Cruceru N., 2006, Solurile principalelor unităţi de relief din
România, Editura Fundaţiei România de Mâine, Bucureşti.
Stănilă Anca-Luiza, Parichi M., 2003, Solurile României, Editura Fundaţiei România de
Mâine, Bucureşti.
Stănilă Anca-Luiza, Parichi M., 2001, Cartografierea solurilor, Editura Fundaţiei România
de Mâine, Bucureşti.
Tablă, computer, harta
Videoproiector, computer,
Lista materialelor didactice
Metode didactice utilizate
solurilor, atlas Munsell, trusă
harta solurilor, tablă, schiţe,
necesare
chimică, macromonoliţi de
desene, etc.
sol, micromonoliţi de sol,
planşe, etc.
Coordonator Titular de Disciplină

Semnătura

Data

Lector universitar dr. ing. Anca-Luiza STĂNILĂ
Data avizării în departament

Semnătura şefului de departament

………………………………
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FIŞA DISCIPLINEI
Formular P103 F1
Denumirea disciplinei
Codul disciplinei

GEOLOGIE GENERALĂ ŞI CUATERNAR

G/GT/1/2/12

Semestrul

Facultatea

GEOGRAFIE

Domeniul

GEOGRAFIE

Specializarea

GEOGRAFIE /
GEOGRAFIA TURISMULUI
ZI

Forma de
învăţământ

Numărul de
credite

I

5

Numărul orelor pe semestru / activităţi 1)
Total

56

a.

b.

c.

d.

C

S

L

P

28

28

Categoria formativă a
disciplinei
Categoria de opţionalitate a
disciplinei

DS

Obiective

Însuşirea, de către studenţi, a noţiunilor de bază de Mineralogie, Petrografie, Geologie
Structurală, Geotectonică şi Geocronologie. Familiarizarea cu obiectul, cadrul, raporturile şi
importanţa geologiei. Comentarea principiilor metodice specifice şi a tendinţelor actuale în
disciplinele geologice.
Descoperirea legităţii în geologie ca legătură între fenomene şi procese. Cunoaşterea şi
înţelegerea succesiunii în timp a diferitelor procese geologice reflectate în realităţi
contemporane. Studentul trebuie să dobândească abilitatea de a recunoaşte principalele
minerale petrogene şi din minereuri, de a recunoaştere tipurile principale de roci magmatice,
metamorfice şi sedimentare, să stăpânească o serie de procese geologice ca punct de plecare în
abordarea unor problematici specifice Geografiei.

obligatorie

Discipline
anterioare

Obligatorii
(condiţionate)
Recomandate

-

OBIECTIVE SPECIFICE:
 Cunoaşterea şi recunoaşterea mineralelor in funcţie de structura internă reflectată, de cele
mai multe ori, în proprietăţile macroscopice.
 Cunoaşterea şi recunoaşterea rocilor magmatice (inclusiv procesele magmatice ce stau la
baza formării acestor roci).
 Cunoaşterea şi recunoaşterea rocilor sedimentare. Tratarea Cuaternarului prin prisma
proceselor de sedimentare .
 Cunoaşterea şi recunoaşterea rocilor metamorfice.
 Scara geocronologică: înţelegere, utilizare.
 Însuşirea unor noţiuni de strictă specialitate, utile în abordarea altor discipline (de
exemplu, geomorfologia): orogeneză, subducţie, subsidenţă, transgresiune-regresiune,
fractură, anticlinal, sinclinal.
Competenţe

Cursul dezvoltă următoarele aptitudini, competenţe:
 capacitatea de a recunoaşte şi analiza principalele tipuri de roci magmatice, sedimentare şi
metamorfice pe baza compoziţiei minerale şi a structurii (acolo unde este cazul) sau a
proceselor de formare;
 capacitatea de a utiliza scara geocronologică în plasarea unor procese geologice în timp;
 capacitatea de a recunoaşte transformarea evolutivă a planetei noastre, dinamica acesteia
sub incidenţa proceselor lente sau rapide care o afectează.

Conţinut (descriptori)

Capitolul 1 - METODE ŞI PRINCIPII ÎN GEOLOGIE
1.1. Metodele de studiu.
1.2. Principii în cercetarea geologică.
Capitolul 2. ELEMENTE DE FIZICĂ A PĂMÂNTULUI
2.1. Câmpul gravităţii (câmpul gravitaţional şi câmpul de rotaţie).
2.2. Câmpul magnetic terestru.
2.3. Câmpul electric al Pământului.
2.4. Energia geotermică.
Capitolul 3. ORGANIZAREA INTERNĂ A PĂMÂNTULUI
3.1. Tipuri de unde seismice şi modul lor de propagare.
3.2. Discontinuităţi seismice majore sunt stabilite la anumite adâncimi (vezi
în curs discontinuităţile Moho, Conrad, Gutenberg şi Lehmann). Pe baza

44

UNIVERSITATEA SPIRU HARET

Teste şi teme de control

Facultatea de Geografie

acestor discontinuităţi s-a stabilit următoarea structură
internă a
Pământului: crustă; manta; nucleu.
Capitolul 4. ELEMENTE DE MINERALOGIE SI PETROLOGIE
4.1. Elemente de mineralogie.
4.1.1.Elemente de mineralogie.
4.1.2. Clasele de minerale.
4.1.3. Formarea mineralelor.
4.2. Elemente de petrologie
4.2.1. Magmatismul şi rocile magmatice.
4.2.2. Roci sedimentare.
4.2.3. Metamorfismul şi rocile metamorfice.
4.2.4. Alte categorii genetice de roci:
- Roci vulcanogen-sedimentare;
- Roci hidrice;
- Roci hidrotermale (hidrotermalite omogene);
- Roci meteoritice;
- Fulguritele.
Capitolul 5. ELEMENTE DE GEOLOGIE STRUCTURALĂ
5.1.1. Efectele deformării plastice în plan structural.
5.1.2. Efectele deformării rupturale în plan structural.
Capitolul 6. SCARA GEOCRONOLOGICĂ
6.1. Vârsta relativă Metodele fizice. Metoda paleontologică.
6.2. Vârsta absolută Principiul metodei.
Capitolul 7. ELEMENTE DE GEOTECTONICĂ
7.1. Deriva continentelor.
7.2. Tipuri de mişcări care afectează plăcile litosferice:
a) Mişcări divergente;
b) Mişcări convergente;
c) Mişcare de decroşare;
d) Procese geologice lente;
e) Procese epirogenice: transgresiunea şi regresiunea;
f)
Orogeneza; Subsidenţa.
7.3. Procese geologice rapide: Cutremurele de pământ; Vulcanismul;
Deplasările de teren.
CONŢINUTUL ACTIVITĂŢILOR DE LABORATOR
1. Cristalografia. Cele 7 sisteme de cristalizare stabilite pornind de la elementele de simetrie şi
procese de simetrie asociate acestora.
2. Proprietăţile macroscopice ale mineralelor.
3. Clasa elementelor native, clasa sulfuri, clasa halogenuri (2 săptămâni).
4. Clasa carbonaţi, clasa sulfaţi.
5. Clasa silicaţi (2 săptămâni).
6. Roci magmatice. Plutonice. Vulcanice (2 săptămâni).
7. Roci vulcanogen-sedimentare.
8. Roci sedimentare. Epiclastice. Carbonatice. Argiloase. Halogenuri. Roci silicioase. Cărbuni
(2 săptămâni).
9. Roci metamorfice.
10. Harta geologică.
Faceţi un referat prin care să arătaţi extincţia dinozaurilor cu aplicare specială asupra
intervalului de timp geologic cât au fost stăpânii planetei.
Faceţi o lucrare prin care să prezentaţi ce procese geologice rapide aţi trăit. Încercaţi o descriere
folosind cunoştinţele acumulate.
Urmăriţi pe o hartă geologică modul în care sunt reprezentate aparatele vulcanice.
Ce catene muntoase cunoaşteţi şi căror cicluri de orogeneză le sunt tributare?
Faceţi un eseu despre teoria derivei continentelor.
Într-un referat, descrieţi ce metode geologice se pot folosi pentru analizarea unor depozite
sedimentare şi la ce principii din geologie faceţi referire.
Realizaţi un referat din care să rezulte cum se formează catenele muntoase.
Într-un referat, descrieţi deformările rupturale şi importanţa lor în procesele geologice.
Studiaţi o hartă geologică şi încercaţi să stabiliţi care este cea mai veche formaţiune de pe hartă
(cărei perioade, ere îi aparţine), cea mai veche formaţiune mezozoică (cărei ere îi aparţine) şi
cea mai nouă formaţiune geologică. Redactaţi o lucrare care să cuprindă o copie a hărţii
analizate şi concluziile dumneavoastră, explicând ce metode de cercetare aţi folosit şi ce
principii se pot aplica.

Forma de evaluare (conform PI)
Stabilirea notei finale (%)
- răspunsurile la examen / colocviu / lucrări practice
- activităţi aplicative atestate / laborator / lucrări practice/proiect etc.

Cv
60%
20%
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- teste pe parcursul semestrului
20%
- teme de control
Marin, Cornelia (2007), Geologie generală, Editura Fundaţiei România de Mâine, Bucureşti.
Bibliografia
Marin, Cornelia (2007), Geologie generală – Caiet de lucrări practice, Editura Fundaţiei
România de Mâine, Bucureşti.
Dragomir, B. (1994), Geologie fizică generală. Tipografia Universităţii, Bucureşti.
Mutihac, V., Fechet, Roxana Magdalena (2003), Geologie, Editura Tehnică, Bucureşti.
Pauliuc, S., Dinu, C. (1985), Geologie structurală, Editura Tehnică, Bucureşti.
În scopul atingerii obiectivelor
Lista materialelor didactice Mijloace multimedia (computer
Metode didactice
şi video-proiector). Lucrările
cursului se vor utiliza metode
necesare
utilizate
practice se vor desfăşura în
didactice specifice: teme pentru
laboratorul de geologie, unde se
studiu individual, documentare,
află o colecţie de minerale, una
studii de caz, referate, dezbateri,
de roci şi un album de minerale
feedback. Prezentarea temelor se
pe calculatorul din laborator.
va realiza cu ajutorul mijloacelor
Materialele sunt dedicate unui
multimedia (computer şi videostudio.
proiector). Lucrările practice vor
beneficia de prezenţa colecţiilor de
minerale, roci şi fosile precum şi
de albumul de minerale în format
electronic.
Coordonator Titular de Disciplină
Grad didactic, titlu, prenume, nume
Conferenţiar universitar dr. Cornelia MARIN

Semnătura

Data avizării în departament

Semnătura şefului de departament

Data

………………………………

46

Facultatea de Geografie

UNIVERSITATEA SPIRU HARET

FIŞA DISCIPLINEI
Formular P103 F1
INTRODUCERE ÎN GEOGRAFIA REGIONALĂ A ROMÂNIEI

Denumirea disciplinei
Codul
disciplinei
Facultatea
Domeniul
Specializarea
Forma de
învăţământ
Categoria
formativă a
disciplinei
Categoria de
opţionalitate a
disciplinei

G/GT/1/1/13

Semestrul

4

Numărul orelor pe semestru / activităţi

GEOGRAFIE
GEOGRAFIE
GEOGRAFIE /
GEOGRAFIA TURISMULUI

Total

ZI

56

Obligatorii
(condiţionate)

DF
Discipline
anterioare
DI

Numărul de
credite

1

Recomandate

a.

b.

c.

d.

C

S

L

P

28

28

Geologia României; Topografie Cartografie, Metodica cercetării
fizico-geografică.
Fenomene şi forme de relief cu
importanţă pentru turism; Geografia
fizică a României; România –
aşezare, structură, relief;
Geomorfologie, Sisteme
Informaţionale Geografice.

Obiective

Scopul acestui curs îl constituie posibilitatea studenţilor (din anul I) de a înţelege logic, cu argumente
clare tipologia unei regionări, necesitatea acesteia, sistemul de funcţionare şi feedback dintre unităţi,
subunităţi regiuni, subregiuni ş.a.m.d.
- Cunoaşterea regionării în geografie şi conştientizarea importanţei regionării.
- Însuşirea unor principii de bază şi operaţiuni de regionare.
- Cunoaşterea istoricului regionării.
- Înţelegerea necesităţii regionării geografice şi descifrarea tipurilor de regionare.
- Pregătirea studenţilor pentru o abordare adaptată prezentului în vederea evaluării reale a regionării.
- Descifrarea şi conştientizarea tipurilor de regionare actuale.
- Înţelegerea regionării fizico-geografice a României.

Competenţe

1. Cunoaştere şi înţelegere (cunoaşterea şi utilizarea adecvată a noţiunilor specifice disciplinei):
- înţelegerea noţiunilor şi conceptelor de bază folosite în regionare;
- înţelegerea interdependenţei dintre factorii fizico-geografici într-o regionare;
- cunoaşterea necesităţii studierii tipurilor de regionare;
- înţelegerea principiilor de bază şi operaţiunilor de regionare.
2. Explicare şi interpretare (explicarea şi interpretarea unor proiecte, procese a conţinuturilor teoretice şi
practice ale disciplinei):
- explicarea raporturilor dintre elementele care conduc spre o regionare;
- explicarea importanţei regionării unui spaţiu, teritoriu.
3. Instrumental – aplicative (proiectarea şi evaluarea activităţilor practice specifice; utilizarea unor
metode, tehnici şi instrumente de investigare şi de aplicativitate):
- interpretarea, realizarea şi analiza tipurilor de regionare;
- realizarea şi analiza tipurilor de regionare cu accent pe regionarea fizico-geografică;
- corelarea cunoştinţelor teoretice cu abilitatea de a le aplica într-un studiu de caz, în analiza regionării.
4. Atitudinale (manifestarea unei atitudini pozitive şi responsabile faţă de disciplina în cauză,
valorificarea optimă şi creativă a potenţialului dobândit după parcurgerea disciplinei ş.a.):
- înţelegerea importanţei noţiunilor şi conceptelor de bază în regionare.
- înţelegerea poziţiei, intereselor şi necesitatea parcurgerii disciplinei în cauză, ca suport pentru numeroase
discipline geografice.
1. Regionarea şi tipuri de regionare.
1.1. Regiune şi istoricul regionării;
1.2. Caracteristici generale ale regionării;
1.3. Scurt istoric al regionării;
1.4. Tipuri de regionări;
2. Domeniul Carpato-Danubiano-Pontic, ca tip de mare unitate complexă, geomorfologică (şi fizicogeografică) şi ca element al unei prime trepte de regionare a continentului european.
3. Regiunile fizico-geografice ale României.
3.1. Carpaţii Orientali;
3.2. Carpaţii Curburii;
3.3. Carpaţii Meridionali;

Conţinut
(descriptori)
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Teste şi teme de
control

3.4. Carpaţii Banatului;
3.5. Carpaţii Apuseni;
3.6. Subcarpţii Moldovei;
3.7. Subcarpţii Curburii;
3.8. Subcarpţii Getici;
3.9. Depresiunea colinară a Transilvaniei;
3.10. Podişul Moldovei;
3.11. Podişul Getic;
3.12. Podişul Dobrogei;
3.13. Podişul Mehedinţi;
3.14. Dealurile de Vest;
3.15. Câmpia Română;
3.16. Câmpia de Vest;
3.17. Delta Dunării;
3.18. Litoralul românesc al Mării Negre;
3.19. Platforma continentală a Mării Negre;
3.20. Marea Neagră;
4. Regiunile de dezvoltare ale României.
5. România şi organizaţiile continentale şi mondiale.
6. Strategia naţională pentru dezvoltarea durabilă şi geografie.
1 - Regionarea şi tipuri de regionare
2 - Principiile şi operaţiunile regionării
3 - Tipuri de regionări
4 - Regiunile fizico-geografice ale României
5 - Regiunile fizico-geografice ale României - Câmpiile României
6 - Regiunile fizico-geografice ale României - Carpaţii Româneşti
7 - Regiunile fizico-geografice ale României - Subcarpaţii Româneşti
8 - Regiunile fizico-geografice ale României - Depresiunea colinară a Transilvaniei (Podişul Transilvaniei)
9 - Regiunile fizico-geografice ale României - Podişurile şi dealurile României
10 - Regiunile fizico-geografice ale României - Delta Dunării
11 - Regiunile de Dezvoltare ale României
12 - România şi Organizaţiile Continentale şi Mondiale

Forma de evaluare (conform PI)
Stabilirea notei finale (%)
- răspunsurile la examen/colocviu/
lucrări practice
- activităţi aplicative atestate/laborator/
lucrări practice/proiect etc.

C
80
20

- însuşirea principiilor şi operaţiunilor de regionare;
- însuşirea tipurilor de regionare;
- utilizarea adecvată a regiunilor într-o analiză
geografică;
- realizarea unor profile fizico-geografice cu ajutorul
harţilor topografice.
- teste pe parcursul semestrului
- prezentarea scrisă şi orală a regionărilor.
- teme de control
- elaborarea unor hărţi tematice însoţite de referate şi de
sugestii adecvate scopului urmărit.
- depistarea cu ajutorul hărţilor a limitelor controversate.
- prezentarea unor noi tipuri de regionare utilizate pe
plan mondial.
Cocean, P., Filip, S. (2008), Geografia regională a României, Presa Universitară lujană;
Bibliografie
Cruceru, N., (2008), Introducere în geografia Regională a României, Editura Fundaţiei România de
Mâine, Bucureşti;
Posea, Gr., Guran-Nica, Liliana, Cruceru, N., Săgeată, R., Cioacă, A. (2007), Geografie – România Europa - Uniunea Europeană. Probleme fundamentale. Manual pentru clasa a XII –a. Editura CD
Press, Bucureşti;
Rey, Violette, Groza, O., Ianoş, I., Pătroencu, Maria (2006), Atlasul României, ediţia a II-a, Editura
Enciclopedia Rao, Bucureşti;
* * (1983), Geografia României, vol. I, Geografia fizică, Editura Academiei, Bucureşti;
* * (1984), Geografia României, vol. II, Geografia Umană şi Economică, Editura Academiei, Bucureşti;
* * (1983), Geografia României, vol. III, Carpaţii româneşti şi Depresiunea colinară a Transilvaniei,
Editura Academiei, Bucureşti;
* * (1983), Geografia României, vol. IV, Regiunile pericarpatice: Dealurile şi Câmpia Banatului şi
Crişanei, Podişul Mehedinţi, Subcarpaţii, Piemontul Getic, Podişul Moldovei, Editura Academiei,
Bucureşti;
* * * (1983), Geografia României, vol. V, Câmpia Română, Dunărea, Podişul Dobrogei, Litoralul
românesc şi al Mării Negre şi Platforma continentală, Editura Academiei, Bucureşti.
Hărţi topografice (la diferite scări), hărţi geologice,
Expunerea, analiza,
Lista materialelor
Metode
aerofotograme, imagini satelitare hârtie de calc,
sinteza, cartografierea,
didactice necesare
didactice
hârtie milimetrică, instrumente de cartografiere în
abordarea interactivă a
utilizate
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laborator (curbimetru, planimetru ş.a.), computer şi
softuri de cartografiere, instrumente de analiză în
teren (GPS, staţie totală, clinometru, laser-metru
s.a.).

Coordonator Titular de Disciplină
Grad didactic, titlu, prenume, nume
Conf. univ. dr. Nicolae CRUCERU

Data avizării în departament

Semnătura

studiilor de caz, vizionarea
de filme documentare,
realizarea şi analiza
referatelor. Realizarea şi
analizarea hărţilor ale
regionării şi încercarea de
a le utiliza în scopuri
practice.
Data

Semnătura şefului de departament

………………………………
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FIŞA DISCIPLINEI
Formular P103 F1

STRATEGIA NAŢIONALĂ A DEZVOLTĂRII DURABILE PÂNĂ ÎN 2030, ÎN
CONDIŢIILE SCHIMBĂRILOR CLIMATICE

Denumirea disciplinei

Codul disciplinei

G/GT/1/2/14

Semestrul

Numărul de
credite

2

3

Facultatea

GEOGRAFIE

Numărul orelor pe semestru / activităţi 1)

Domeniul

GEOGRAFIE

Total

Specializarea

GEOGRAFIE /
GEOGRAFIA TURISMULUI
ZI

Forma de
învăţământ

42

a.

b.

c.

d.

C

S

L

P

28

14

Categoria formativă a
disciplinei
Categoria de opţionalitate a
disciplinei

DS

Obiective

A. OBIECTIVE GENERALE:
Cursul îşi propune să contribuie la:
1. clarificarea conceptului şi principiilor dezvoltării durabile în general;
2. înţelegerea contextului climatic actual şi a tendinţelor de schimbare;
3. cunoaşterea particularităţilor de aplicare a conceptului dezvoltării durabile în cazul
României pentru următoarele doua decenii.
B. OBIECTIVE SPECIFICE:
1. cunoaşterea capitalului natural şi social al ţării;
2. cunoaşterea modului de dezvoltare economică a ţării, asociat cu protecţia mediului
înconjurător;
3. cunoaşterea modului de manifestare a fenomenului de schimbare climatică actuală la
nivelul României;
4. cunoaşterea modalităţilor de adaptare a dezvoltării economice în condiţiile actualei
schimbări a climei Terrei.
Cursul dezvoltă următoarele aptitudini, competenţe:
1. capacitatea de a analiza şi evalua corect efectele unei acţiuni antropice asupra mediului;
2. capacitatea de a utiliza principiile dezvoltării durabile de la nivel naţional până la nivel
individual;
3. capacitatea de a înţelege utilizarea raţională a resurselor epuizabile ale tarii;
4. capacitatea de a gândi alternative la actualele modalităţi de producere a energiei;
5. cunoaşterea corecta a semnificaţiei termenului de “schimbare a climei” faţă de “schimbarea
actuală a climei”
6. aplicarea principiilor conceptului de dezvoltare durabilă în viaţa de toate zilele - parte
integrantă a modului de viaţă.

Competenţe

Conţinut (descriptori)

DI

Discipline
anterioare

Obligatorii
(condiţionate)
Recomandate

G/GT/1/1/3
-

CONŢINUTUL TEMATIC DE BAZĂ
1. Cadrul conceptual: definiţii, indicatorii dezvoltării durabile, strategia UE pentru
dezvoltare durabilă.
2. Capitalul natural al României şi sistemul socio-economic.
3. Fenomenul de schimbare a climei: climatul Terrei, paleoclimatul, tendinţa actuală de
evoluţie a climei, cauze probabile, scenarii de evoluţie viitoare.
4. Obiective şi modalităţi de acţiune pentru dezvoltarea durabilă a României până în 2030:
energia curată, producţia şi consumul, transportul, conservarea şi gestionarea resurselor
naturale, sănătatea, educaţia şi formarea profesională, cercetarea ştiinţifică.
5. Probleme specifice situaţiei din România: riscuri şi vulnerabilităţi, dezvoltarea regională
şi locală, amenajarea teritorială.
TEMATICA SEMINARIILOR
1. Parcurile naturale şi rezervaţiile României.
2. Efectul de seră al atmosferei: factori naturali şi antropici.
3. Sursele de poluare ale atmosferei, apei şi solului.
4. Grupul Interguvernamental pentru Schimbarea Climei: rezultatele ultimului raport.
5. Efecte probabile ale schimbării climei.
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Teste şi teme de control

1.
2.
3.
4.
5.

Facultatea de Geografie

Cum se măsoară şi se observă atmosfera.
Modalităţi de luptă împotriva fenomenului de încălzire globală a climei.
Rezervaţiile şi parcurile naturale ale României.
Surse regenerabile de energie.
Sursele de poluare ale atmosferei, apei şi solului.

C
Forma de evaluare (conform PI)
Stabilirea notei finale (%)
- răspunsurile la examen / colocviu / lucrări practice
80
- activităţi aplicative atestate / laborator / lucrări practice / proiect etc.
- teste pe parcursul semestrului
20
- teme de control
Guvernul României: Strategia Naţională de Dezvoltare Durabilă, 2008
Bibliografia
(http://strategia.ncsd.ro/docs/sndd-final-ro.pdf,
http://www.mmediu.ro/protectia_mediului/dezvoltare_durabila/index.htm )
Busuioc, Aristiţa şi colab. (2010): Variabilitatea şi schimbarea climei în România, Editura Pro
Universitaria, Bucureşti, ISBN 978-973-129-549-7
Calculator, videoproiector,
teme pentru studiu
Lista materialelor didactice
Metode didactice utilizate
tabla, hartă topografică, harta
individual, documentare,
necesare
murala, mulaje, planşe, atlas
prezentarea de filme
documentare scurte, referate,
dezbateri; prezentarea
temelor se va realiza cu
ajutorul mijloacelor
multimedia (PC şi
videoproiector)
Semnătura
Data
Coordonator Titular de Disciplină
Grad didactic, titlu, prenume, nume
Conf. univ. dr. Elena CORDONEANU

Data avizării în departament

Semnătura şefului de departament

………………………………
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Anul II - Geografie
FIŞA DISCIPLINEI
Formular P103 F1
GEOMORFOLOGIE GENERALĂ ŞI PETROGRAFICĂ

Denumirea disciplinei
G/G/2/3/01

Codul disciplinei
Facultatea
Domeniul
Specializarea
Forma de
învăţământ
Categoria
formativă a
disciplinei

Categoria de
opţionalitate a
disciplinei

Obiective

Competenţe

Conţinut

Semestrul

3

6

Numărul orelor pe semestru / activităţi

GEOGRAFIE
GEOGRAFIE
GEOGRAFIE

Total

ZI

56

DF

a.
C

b.

c.
S

28

d.
L

P

28

Obligatorii
(condiţionate)

G/GT/1/2/12

Recomandate

Geomorfologie climatică şi
antropică, Fenomene şi forme de
relief cu importanţă pentru
turism; Geografia fizică a
României; România – aşezare,
structură, relief; Sisteme
Informaţionale Geografice.

Discipline
anterioare
DI

Numărul de
credite

Scopul acestui curs îl constituie descrierea şi explicarea genetică a reliefului ca suport şi element
al mediului terestru, ca suport al vieţii şi al societăţii omeneşti. Se pune accent (din punct de vedere al
cursului) pe baza teoretică, dar în mod special pe categoriile şi tipurile de forme de relief, cu precădere
pe acelea cu care omul vine în contact mai mult sau mai puţin direct.
- Cunoaşterea proceselor geomorfologice actuale şi importanţa lor. Însuşirea unor metode de analiză şi
cartare a reliefului.
- Cunoaşterea în amănunt a tipurilor de reliefuri şi modalităţile de cartografiere geomorfologică a lor.
- Pregătirea studenţilor pentru o abordare adaptată prezentului în vederea evaluării reale a degradării
terenului printr-o analiză concretă, urmată de o concluzie pozitivă în stabilitatea mediului.
- Definirea şi înţelegerea geomorfologiei ca disciplină geografică şi abordarea ştiinţifică a reliefului;
- Înţelegerea noţiunilor şi conceptelor de bază în geomorfologie (noţiunea, conceptul, teoria,
paradigma, principiile, legea s.a.m.d.);
- Descrierea factorilor genetici ai reliefului;
- Cunoaşterea geomorfologiei planetare (structura internă a Terrei, curba hipsometrică, plăcile terestre,
relieful major al Terrei, transformarea unui lanţ muntos în peneplenă);
- Înţelegerea legilor generale ale geomorfologiei erozivo-acumulative;
- Familiarizarea cu procesele geomorfologice actuale (gravitaţionale);
- Cunoaşterea versanţilor (ca entitate) şi caracteristicile acestora;
- Importanţa reliefului creat de apele curgătoare;
- Înţelegerea formelor reliefului petrografic;
1. Cunoaştere şi înţelegere (cunoaşterea şi utilizarea adecvată a noţiunilor specifice disciplinei):
- înţelegerea noţiunilor şi conceptelor de bază folosite în geomorfologie;
- înţelegerea interdependenţei dintre factorii morfogenetici;
- cunoaşterea necesităţii studierii reliefului, a proceselor şi fenomenelor care îl generează;
- înţelegerea specificului morfoclimatic şi rolul acestuia în modelarea reliefului.
2. Explicare şi interpretare (explicarea şi interpretarea unor proiecte, procese a conţinuturilor
teoretice şi practice ale disciplinei):
- explicarea raporturilor dintre mecanismele care favorizează sau frânează deplasările pe pante, tipurile
acestor deplasări şi formele de relief rezultate;
- explicarea importanţei apei în modelarea reliefului.
3. Instrumental – aplicative (proiectarea şi evaluarea activităţilor practice specifice; utilizarea unor
metode, tehnici şi instrumente de investigare şi de aplicativitate):
- interpretarea, realizarea şi analiza hărţii topografice în cercetarea reliefului;
- realizarea şi analiza reliefului prin intermediul hărţilor morfometrice, morfografice ş.a. rezultate;
- corelarea cunoştinţelor teoretice cu abilitatea de a le aplica într-un studiu de caz, în analiza reliefului.
4. Atitudinale (manifestarea unei atitudini pozitive şi responsabile faţă de disciplina în cauză,
valorificarea optimă şi creativă a potenţialului dobândit după parcurgerea disciplinei ş.a.):
- înţelegerea importanţei noţiunilor şi conceptelor în geomorfologie.
- înţelegerea poziţiei, intereselor şi necesitatea parcurgerii disciplinei în cauză, ca suport pentru
celelalte discipline geografice şi nu numai.
1. Definirea geomorfologiei ca disciplină geografică şi abordarea reliefului ca suport şi element al
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(descriptori)

Teste şi teme de
control

mediului de viaţă şi de activitate ale societăţii umane;
2. Apariţia geomorfologiei ca ştiinţă, cauzele care au permis conturarea ştiinţei respective, precum şi
etapele parcurse anterior şi după. În cazul geomorfologiei româneşti se precizează, în plus, rolul mai
multor personalităţi şi unele lucrări fundamentale;
3. Cunoaşterea câtorva categorii de noţiuni şi concepte de bază folosite des în geomorfologia generală
(concepte generale folosite şi în alte ştiinţe; noţiuni şi concepte adaptate sau formulate recent, ca de
exemplu morfosistem, geomorfosistem, prag geomorfologic; noţiuni folosite cu înţelesuri diferite, cum
ar fi: factor, fenomen, agent, proces, structură geomorfologică ş.a.);
4. Prezentarea principalilor factori genetici, unele principii de clasificare, schema generală a clasificării,
modul cum a fost concepută evoluţia generală a reliefului (Teorii) şi însuşirea unui model foarte
general de abordare a unei analize geomorfologice;
5. Clasificarea formelor de relief impune cunoaşterea structurii Terrei, rolul astenosferei, structura şi
funcţiile litosferei, plăcile terestre şi geodinamica acestora, importanţa mecanismelor care se produc la
marginile opuse ale plăcilor, naşterea şi evoluţia munţilor, morfostructurile continentelor şi mişcările
scoarţei cu reflex în relief;
6. Cunoaşterea varietăţii interdependenţelor dintre factorii morfogenetici (uneori cu aspect antagonic,
dar mereu tinzând spre secvenţe variate de echilibru), cunoaşterea principalelor tipuri de factori
morfogenetici, realizarea unor suprafeţe de nivelare sau a unor curbe (profile) morfodinamice şi
interpretarea lor, precum şi conturarea teritorială de sisteme morfogenetice (zonale, regionale, pe agenţi
principali, sau locale);
7. Cunoaşterea principalelor legi care se aplică în desfăşurarea acţiunilor proceselor geomorfologice, a
genezei şi evoluţiei formelor de relief şi a repartiţiei lor spaţiale;
8. Cunoaşterea cauzală a asocierii proceselor şi agenţilor geomorfologici în morfosisteme teritoriale,
unele definiţii ale sistemului morfogenetic, tipuri de sisteme (după diferiţi autori) şi ordinea abordării
acestor sisteme;
9. Înţelegerea forţelor şi mecanismelor care favorizează sau frânează deplasările pe pante, tipurile
acestor deplasări şi formele de relief realizate de fiecare tip;
10. Importanţa apei în general pentru relief, marcând conceptul de sistem morfohidrografic, formele de
relief ale scurgerii temporare (premergătoare), procesele fluviatile şi două legi de bază ale eroziunii
fluviatile;
11. Delimitarea unor categorii de roci care impun tipuri de forme petrografice.
- Realizarea unui referat cu o tematică bibliografică specifică temelor care vor fi abordate la orele de
laborator;
- Analiza hărţii topografice în cercetarea reliefului;
- Prezentarea analizei hărţii morfografice a teritoriului analizat;
- Prezentarea analizei hărţii hipsometrice şi a reprezentării grafice a ponderii treptelor hipsometrice;
- Prezentarea analizei hărţii densităţii fragmentării reliefului şi a reprezentării grafice a ponderii
intervalelor densităţii;
- Prezentarea analizei hărţii energiei reliefului şi a reprezentării grafice a ponderii intervalelor energiei;
- Prezentarea analizei hărţii pantelor şi a reprezentării grafice a ponderii geodeclivităţii;
- Prezentarea analizei hărţii orientării versanţilor şi a reprezentării grafice a ponderii în funcţie de
punctele cardinale;
- Prezentarea succinta a profilelor geomorfologice (panta, rupturile de pantă, morfografia acestora);
- Interpretarea şi analiza granulometrică;
- Prezentarea hărţii reliefului fluviatil (repartiţia, numerotarea şi cartografierea teraselor şi a luncii).

Forma de evaluare
(conform PI)
Stabilirea notei finale (%)
- răspunsurile la
examen/colocviu/
lucrări practice
- activităţi aplicative
atestate/laborator/
lucrări practice/proiect etc.

- teste pe parcursul
semestrului
- teme de control

Bibliografie

Facultatea de Geografie

E
80
20
- însuşirea principiilor de cartare în laborator şi pe teren;
- atribuirea diagnozei de teren a solului;
- utilizarea adecvată a metodelor, formulelor şi simbolurilor (semnelor convenţionale) în
cartografierea geomorfologică;
- evaluarea reliefului cu ajutorul hărţilor realizate;
- realizarea unor conexiuni între hărţile realizate şi utilizarea lor în scopuri de protecţie sau de
reabilitare a terenurilor.
- studii de caz cu aplicabilitate a hărţilor realizate la orele de lucrări practice.
- elaborarea unor hărţi tematice însoţite de referate şi de sugestii adecvate scopului urmărit.
- depistarea cu ajutorul hărţilor a arealelor cu riscuri geomorfologice şi realizarea de măsuri de
protecţie.
1. Posea, Gr., Cruceru N. (2002), Geomorfologie, Editura Fundaţiei România de Mâine,
Bucureşti;
2. Posea, Gr., Cioacă, A. (2003), Cartografierea geomorfologică, Editura Fundaţiei
România de Mâine, Bucureşti.
3. Posea, Gr. et. all (1986), Geografia de la A la Z. Dicţionar de termeni geografici. Editura
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Ştiinţifică şi Enciclopedică, Bucureşti;
Posea, Gr., Grigore, M., Popescu, N., Ielenicz, M. (1976), Geomorfologie, Editura
Didactică şi Pedagogică, Bucureşti;
5. Posea, Gr., Ilie, I., Grigore, M., Popescu, N. (1970), Geomorfologie generală. Editura
Pedagogică, Bucureşti;
6. Posea, Gr., Grigore, M., Popescu, N., Ielenicz, M. (1976), Geomorfologie, Editura
Didactică şi Pedagogică, Bucureşti;
7. Posea, Gr., Ilie, I., Grigore, M., Popescu, N. (1970), Geomorfologie generală. Editura
Pedagogică, Bucureşti;
8. Ilieş, Dorina, Camelia, Josan, N. (2009), Geomorfosituri şi geopeisaje, Editura
Universităţii din Oradea;
9. Grigore, M. (1972), Cartografiere geomorfologică, Centrul de multiplicare al
Universităţii din Bucureşti;
10. Rădoane, Maria, Dumitriu, D., Ichim, I. (2000), Geomorfologie Vol. I, Ediţia a II-a,
Editura Universităţii Suceava;
11. Rădoane, Maria, Dumitriu, D., Ichim, I. (2001), Geomorfologie Vol. I, Ediţia a II-a,
Editura Universităţii Suceava;
12. Armaş, Iuliana (2006), Risc şi Vulnerabilitate. Metode de evaluare aplicate în
geomorfologie, Editura Universităţii din Bucureşti;
13. Allison, R., J. edited (2002), Applied Geomorphology. Theory and Practice, John Wiley
and Sons Ltd, England;
14. Anderson, R., S., Anderson, Suzanne, P. (2011), Geomorphology. The Mecanics and
Chemistry of Landscapes, Cambridge University Press, USA;
15. Glade, T., Anderson, M., Crozier, M., J. editors (2007), Landslide Hazard and Risk, John
Wiley and Sons Ltd, England;
16. Huggett, R., J. (2007), Fundamentals of geomorphology, Second edition, Routledge
Fundamentals of Physical Geography, Taylor and Francis Group, London and New Zork;
17. Kondolf M., G., Piegay, H. editors (2009), Tools in Fluviatil Geomorphology, John
Wiley and Sons Ltd, England;
Hărţi topografice (la diferite
Expunerea, analiza, sinteza,
Metode didactice
scări), hărţi geologice,
cartografierea, abordarea
utilizate
aerofotograme, imagini
interactivă a studiilor de caz,
satelitare hârtie de calc, hârtie
vizionarea de filme documentare,
milimetrică, instrumente şi
realizarea şi analiza referatelor.
aparatură de cartografiere în
Realizarea şi analizarea hărţilor şi
laborator (curbimetru,
încercarea de a le utiliza în
planimetru ş.a.), computer şi
scopuri practice de amenajare a
softuri de cartografiere,
terenului.
instrumente de analiză în
teren (umidometru, ph-metru,
penetrometru, GPS, staţie
totală, clinometru, laser-metru
s.a.).
4.

Lista materialelor
didactice necesare

Coordonator Titular de Disciplină
Grad didactic, titlu, prenume, nume
Conf. univ. dr. Nicolae CRUCERU

Semnătura

Data
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FIŞA DISCIPLINEI
Formular P103 F1

GEOMORFOLOGIE CLIMATICĂ ŞI ANTROPICĂ

Denumirea disciplinei
G/G/2/4/02

Codul disciplinei
Facultatea
Domeniul
Specializarea
Forma de
învăţământ
Categoria
formativă a
disciplinei
Categoria de
opţionalitate a
disciplinei

Obiective

Competenţe

Semestrul

6

Numărul orelor pe semestru / activităţi
a.
b.
c.
Total
C
S
L

GEOGRAFIE
GEOGRAFIE
GEOGRAFIE
ZI

56

DF

28

d.
P

28

Obligatorii
(condiţionate)

G/G/2/3/01

Recomandate

Fenomene şi forme de relief cu
importanţă pentru turism;
Geografia fizică a României;
România – aşezare, structură,
relief; Sisteme Informaţionale
Geografice.

Discipline
anterioare
DI

Numărul de
credite

4

Scopul acestui curs îl constituie descrierea şi explicarea genetică a reliefului ca suport şi element
al mediului terestru, ca suport al vieţii şi al societăţii omeneşti. Se pune accent (din punct de vedere al
cursului) pe baza teoretică, dar în mod special pe categoriile şi tipurile de forme de relief, cu precădere
pe acelea cu care omul vine în contact mai mult sau mai puţin direct.
- Cunoaşterea proceselor geomorfologice actuale şi importanţa lor. Însuşirea unor metode de analiză şi
cartare a reliefului.
- Cunoaşterea în amănunt a tipurilor de reliefuri şi modalităţile de cartografiere geomorfologică a lor.
- Înţelegerea necesităţii regionării geomorfologice printr-o ierarhizare taxonomică în funcţie de scara
hărţi.
- Pregătirea studenţilor pentru o abordare adaptată prezentului în vederea evaluării reale a degradării
terenului printr-o analiză concretă, urmată de o concluzie pozitivă în stabilitatea mediului.
- Descifrarea şi conştientizarea intervenţiei negative a societăţii omeneşti asupra reliefului, dar şi
oportunităţile pe care le are societatea de la relief.
- Definirea şi înţelegerea geomorfologiei ca disciplină geografică şi abordarea ştiinţifică a reliefului;
- Descrierea factorilor genetici ai reliefului;
- Definirea şi înţelegerea geomorfologiei climatic;
- Înţelegerea influenţei structurii asupra reliefului;
- Importanţa caracteristicilor climatice şi înţelegerea geomorfologiei climatice şi consecinţelor
morfoclimatice în peisaj;
- Înţelegerea vulcanismului şi a reliefului rezultat;
- Definirea şi înţelegerea geomorfologiei litorale, marine şi submarine;
- Cunoaşterea şi implementarea aportului societăţii omeneşti în peisajul geomorfologic;
- Importanţa funcţiilor şi rolul reliefului în cadrul mediului terestru şi al societăţii omeneşti;
- Perceperea, conştientizarea şi reprezentarea riscului geomorfologic;
- Importanţa funcţiilor şi rolul reliefului în cadrul mediului terestru şi al societăţii omeneşti;
- Importanţa cunoaşterii principiilor de bază ale regionării geomorfologice.
1. Cunoaştere şi înţelegere (cunoaşterea şi utilizarea adecvată a noţiunilor specifice disciplinei):
- înţelegerea noţiunilor şi conceptelor de bază folosite în geomorfologie;
- înţelegerea interdependenţei dintre factorii morfogenetici;
- cunoaşterea necesităţii studierii reliefului, a proceselor şi fenomenelor care îl generează;
- înţelegerea specificului morfoclimatic şi rolul acestuia în modelarea reliefului.
2. Explicare şi interpretare (explicarea şi interpretarea unor proiecte, procese a conţinuturilor teoretice
şi practice ale disciplinei):
- explicarea raporturilor dintre mecanismele care favorizează sau frânează deplasările pe pante, tipurile
acestor deplasări şi formele de relief rezultate;
- explicarea importanţei apei, gheţii, vântului, omului ş.a. în modelarea reliefului.
3. Instrumental – aplicative (proiectarea şi evaluarea activităţilor practice specifice; utilizarea unor
metode, tehnici şi instrumente de investigare şi de aplicativitate):
- interpretarea, realizarea şi analiza hărţii topografice în cercetarea reliefului;
- realizarea şi analiza reliefului prin intermediul hărţilor morfometrice, morfografice ş.a. rezultate;
- corelarea cunoştinţelor teoretice cu abilitatea de a le aplica într-un studiu de caz, în analiza reliefului.
4. Atitudinale (manifestarea unei atitudini pozitive şi responsabile faţă de disciplina în cauză,
valorificarea optimă şi creativă a potenţialului dobândit după parcurgerea disciplinei ş.a.):
- înţelegerea importanţei noţiunilor şi conceptelor în geomorfologie.
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Conţinut
(descriptori)

Teste şi teme de
control

- înţelegerea poziţiei, intereselor şi necesitatea parcurgerii disciplinei în cauză, ca suport pentru celelalte
discipline geografice şi nu numai.
1. Delimitarea tipurilor de structuri geologice care impun, forme structurale şi cunoaşterea acestor tipuri
de forme, elementele componente (ale fiecărei forme) şi stadiile lor de evoluţie;
2. Cunoaşterea structurii şi a mecanismului de funcţionare a unui aparat vulcanic şi cunoaşterea
formelor primare ale reliefului vulcanic şi a formelor derivate prin eroziune;
3. Mediul geografic ce favorizează formarea gheţarilor, alternanţa epocilor glaciare şi interglaciare,
tipurile de gheţari, modul de acţiune al gheţarilor asupra rocilor, relieful glaciar montan şi cel de calotă;
4. Cunoaşterea mediului periglaciar, a proceselor şi agenţilor care acţionează asupra rocilor în acest
mediu;
5. Cunoaşterea caracterelor generale ale mediului arid şi semiarid şi a proceselor şi agenţilor
geomorfologici zonali şi locali;
6. Cunoaşterea agenţilor şi procesele genetice, specificul eroziunii şi acumulărilor care creează relief,
factorii care influenţează relieful litoral şi formele create de aceştia, forme impuse de oscilaţiile
îndelungate ale nivelului Oceanului Planetar, insulele, tipuri de ţărmuri şi evoluţia în timp a liniei de
litoral;
7. Modul cum omul intervine în antropizarea reliefului şi reliefurile antropice făurite de el. O subliniere
aparte se acordă peisajelor geomorfologice antropice şi antropizate;
8. Cunoaşterea fenomenelor de risc geomorfologic sub următoarele aspecte: raportul acestor fenomene
cu societatea, clasificarea sau tipizarea acestor fenomene, procesele geomorfologice care pot produce
riscuri, indici care trebuie luaţi în analiza acestor riscuri, hărţile tipurilor de risc geomorfologic dar
tipizate şi ca intensitate sau/şi periodicitate, măsuri de prevenire şi de frânare;
9. Rolul, funcţiile şi unele poziţii de control ale reliefului în mediul înconjurător şi în societate;
10. Principii şi metode de depistare, conturare şi descriere a regiunilor (unităţilor) geomorfologice,
precum şi de întocmirea şi conţinutul hărţilor de regionare geomorfologică.Ariile protejate din
România: categorii şi mod de administrare.
- Realizarea unui referat cu o tematică bibliografică specifică temelor care vor fi abordate la orele de
laborator;
- Analiza hărţii topografice în cercetarea reliefului;
- Prezentarea analizei hărţii reliefului structural;
- Prezentarea analizei hărţii reliefului glaciar;
- Prezentarea analizei hărţii reliefului vulcanic;
- Realizarea blocdiagramei;
- Prezentarea analizei hărţii proceselor geomorfologice actuale (ex. legenda specifică; relieful torenţial
interpretat pe baze topografice, imagini satelitare ş.a.);
- Harta geomorfologică generală la scara 1: 100 000 a văii Buzăului între Nehoiu şi Pătârlagele
(cartografierea reţelei hidrografice, a principalelor hidronime, oronime şi cote, a perimetrelor
localităţilor; tipurile de suprafeţe cu diferite declivităţi) şi harta Copalnic – Mănăştur (interfluviile,
văile, luncile, terasele, suprafeţele de nivelare, formele create de procesele geomorfologice);
- Prezentarea analizei hărţii regionării geomorfologice; ex. harta regionării geomorfologice la scara 1:
100 000 a Câmpiei de Vest şi o unitate subcarpatică; legenda hărţii regionării geomorfologice 1:400
000;
- Realizarea unui referat în urma aplicaţiilor de teren realizate în timpul semestrului.

Forma de evaluare
(conform PI)
Stabilirea notei finale (%)
- răspunsurile la
examen/colocviu/
lucrări practice
- activităţi aplicative
atestate/laborator/
lucrări practice/proiect etc.

- teste pe parcursul
semestrului
- teme de control

Bibliografie

Facultatea de Geografie

E
80
20
- însuşirea principiilor de cartare în laborator şi pe teren;
- atribuirea diagnozei de teren a solului;
- utilizarea adecvată a metodelor, formulelor şi simbolurilor (semnelor convenţionale) în
cartografierea geomorfologică;
- evaluarea reliefului cu ajutorul hărţilor realizate;
- realizarea unor conexiuni între hărţile realizate şi utilizarea lor în scopuri de protecţie sau de
reabilitare a terenurilor.
- studii de caz cu aplicabilitate a hărţilor realizate la orele de lucrări practice.
- elaborarea unor hărţi tematice însoţite de referate şi de sugestii adecvate scopului urmărit.
- depistarea cu ajutorul hărţilor a arealelor cu riscuri geomorfologice şi realizarea de măsuri de
protecţie.
1. Posea, Gr., Cruceru N. (2002), Geomorfologie, Editura Fundaţiei România de Mâine,
Bucureşti;
2. Posea, Gr., Cioacă, A. (2003), Cartografierea geomorfologică, Editura Fundaţiei
România de Mâine, Bucureşti.
3. Posea, Gr. et. all (1986), Geografia de la A la Z. Dicţionar de termeni geografici. Editura
Ştiinţifică şi Enciclopedică, Bucureşti;
4. Posea, Gr., Grigore, M., Popescu, N., Ielenicz, M. (1976), Geomorfologie, Editura
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Didactică şi Pedagogică, Bucureşti;
Posea, Gr., Ilie, I., Grigore, M., Popescu, N. (1970), Geomorfologie generală. Editura
Pedagogică, Bucureşti;
6. Posea, Gr., Grigore, M., Popescu, N., Ielenicz, M. (1976), Geomorfologie, Editura
Didactică şi Pedagogică, Bucureşti;
7. Posea, Gr., Ilie, I., Grigore, M., Popescu, N. (1970), Geomorfologie generală. Editura
Pedagogică, Bucureşti;
8. Ilieş, Dorina, Camelia, Josan, N. (2009), Geomorfosituri şi geopeisaje, Editura
Universităţii din Oradea;
9. Grigore, M. (1972), Cartografiere geomorfologică, Centrul de multiplicare al
Universităţii din Bucureşti;
10. Rădoane, Maria, Dumitriu, D., Ichim, I. (2000), Geomorfologie Vol. I, Ediţia a II-a,
Editura Universităţii Suceava;
11. Rădoane, Maria, Dumitriu, D., Ichim, I. (2001), Geomorfologie Vol. I, Ediţia a II-a,
Editura Universităţii Suceava;
12. Armaş, Iuliana (2006), Risc şi Vulnerabilitate. Metode de evaluare aplicate în
geomorfologie, Editura Universităţii din Bucureşti;
13. Allison, R., J. edited (2002), Applied Geomorphology. Theory and Practice, John Wiley
and Sons Ltd, England;
14. Anderson, R., S., Anderson, Suzanne, P. (2011), Geomorphology. The Mecanics and
Chemistry of Landscapes, Cambridge University Press, USA;
15. Glade, T., Anderson, M., Crozier, M., J. editors (2007), Landslide Hazard and Risk, John
Wiley and Sons Ltd, England;
16. Huggett, R., J. (2007), Fundamentals of geomorphology, Second edition, Routledge
Fundamentals of Physical Geography, Taylor and Francis Group, London and New Zork;
17. Kondolf M., G., Piegay, H. editors (2009), Tools in Fluviatil Geomorphology, John
Wiley and Sons Ltd, England;
Hărţi topografice (la diferite
Expunerea, analiza, sinteza,
Metode didactice
scări), hărţi geologice,
cartografierea, abordarea
utilizate
aerofotograme, imagini
interactivă a studiilor de caz,
satelitare hârtie de calc, hârtie
vizionarea de filme documentare,
milimetrică, instrumente şi
realizarea şi analiza referatelor.
aparatură de cartografiere în
Realizarea şi analizarea hărţilor şi
laborator (curbimetru,
încercarea de a le utiliza în
planimetru ş.a.), computer şi
scopuri practice de amenajare a
softuri de cartografiere,
terenului.
instrumente de analiză în
teren (umidometru, ph-metru,
penetrometru, GPS, staţie
totală, clinometru, laser-metru
s.a.).
5.

Lista materialelor
didactice necesare

Coordonator Titular de Disciplină
Grad didactic, titlu, prenume, nume
Prof. univ. dr. doc. HC Grigore POSEA

Semnătura

Data
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FIŞA DISCIPLINEI
Formular P103 F1
GEOGRAFIA POPULAŢIEI

Denumirea disciplinei
Codul disciplinei

G/G/2/3/03

Facultatea

GEOGRAFIE

Domeniul

GEOGRAFIE

Specializarea

GEOGRAFIE

Forma de
învăţământ

ZI

Semestrul

Numărul de
credite

3

4

Numărul orelor pe semestru/activităţi 1)
Total

42

a.

b.

c.

d.

C

S

L

P

28

14

-

-

Categoria formativă a
disciplinei
Categoria de optionalitate a
disciplinei

DF

Obiective

A. OBIECTIVE GENERALE:
Populaţia Terrei, prin evoluţia sa spectaculoasă, dinamica activă şi diversitatea structurală,
trebuie abordată în conformitate cu sublinierea importanţei factorului uman în gestionarea
durabilă a planetei, păstrând o imagine globală şi de detaliu asupra fiecărui fenomen analizat.
Cursul îşi propune să contribuie la clarificarea conceptelor, principiilor, metodelor specifice
geografiei populaţiei, la analizarea mişcării naturale şi a mobilităţii teritoriale, a distribuţiei
spaţiale a populaţiei şi a structurii complexe a acesteia.
B. OBIECTIVE SPECIFICE:
Abordarea sistemică a fenomenelor şi proceselor geodemografice
Utilizarea corectă a indicatorilor geodemografici
Analiza comparativă a fenomenelor şi proceselor geodemografice
1. Competenţe generale
 perceperea coerentă a elementelor, proceselor si fenomenelor care definesc geografia
populaţiei
 investigarea si interpretarea unor fenomene si procese specifice geografiei populaţiei,
percepute direct sau mediat
 explicarea si descrierea unor elemente, procese si fenomene geodemografice, utilizând
limbajul specific
 relaţionarea fenomenelor din realitate cu reprezentarea lor (cartografică, grafică etc.)
 aplicarea în viaţa cotidiană a cunoştinţelor din domeniul studiat şi integrarea lor în alte
domenii
2. Competenţe specifice disciplinei
2.1. Cunoaştere, înţelegere, explicare şi interpretare

identificarea elementelor specifice domeniului studiat

analiza si interpretarea unor date şi situaţii concrete referitoare la aspecte legate de
geografia populaţiei

explicarea coerentă a unei realităţi, folosind terminologia specifică

utilizarea informaţiilor din mass-media în contextul sistemului de probleme ale lumii
contemporane

aplicarea în viaţa cotidiană a elementelor dobândite prin studiul domeniului respectiv
2.2. Instrumental-aplicative

utilizarea adecvată a noţiunilor specifice geografiei populaţiei

participarea la dezbaterea unor situaţii reale sau imaginare
2.3. Atitudinale
 manifestarea unei atitudini pozitive si responsabile faţă de domeniul educaţiei, faţă de
cunoaştere, societate, cultură, civilizaţie
 curiozitate pentru explorarea mediului geografic
 respect pentru diversitatea naturală şi umană
 conservarea şi ocrotirea mediului de viaţă
 cultivarea unui mediu ştiinţific centrat pe valori şi relaţii democratice
 promovarea unui sistem de valori culturale, morale şi civice
 valorificare optimă şi creativă a propriului potenţial în activităţile ştiinţifice

Competenţe

DI

Discipline
anterioare

Obligatorii
(condiţionate)
Recomandate

G/GT/1/2/8
Geografia aşezărilor
Populaţia şi aşezările din România
Geografia economică a României
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Conţinut (descriptori)

Teste şi teme de control

 participarea la propria dezvoltare profesională
CONŢINUTUL TEMATIC DE BAZĂ
1. Geografia populaţiei – componentă de bază a geografiei umane (definiţii, concepte de bază,
principii ştiinţifice, relaţia cu alte ştiinţe) – 2 ore;
2. Evoluţia geografiei populaţiei ca ştiinţă (etapa antică, etapa medievală, etapa modernă, etapa
contemporană, şcolile de geografie umană, tendinţe actuale) – 2 ore;
3. Distribuţia spaţială a populaţiei (factori, răspândirea populaţiei în latitudine şi altitudine,
răspândirea populaţiei pe ţări, densitatea populaţiei) – 2 ore;
4. Mişcarea naturală a populaţiei (natalitatea, fertilitatea, mortalitatea, mortalitatea infantilă,
soldul natural, tipuri de reproducere umană) – 4 ore;
5. Mobilitatea teritorială a populaţiei (factorii migraţiei, imigrarea, emigrarea, soldul migrator,
tipuri şi forme de migraţiune, consecinţele migraţiei, soldul general) – 4 ore;
6. Dinamica populaţiei (evoluţia numărului populaţiei, evoluţia numerică a populaţiei pe
continente şi mari regiuni geografice, tendinţe şi prognoze) – 2 ore;
7. Structura populaţiei (structura pe medii de viaţă, structura pe grupe de vârstă şi sexe,
structura socio-economică, structura rasială, structura lingvistică, structura confesională) – 12
ore.
Tematica seminariilor:
Indicatorul densitatea populaţiei; harta densităţii populaţiei pe glob;
Indicatorii: natalitate, mortalitate, sold natural; harta soldului natural pe glob;
Indicatorii: rata imigrării, rata emigrării, soldul migrator, soldul general; harta soldului migrator
pe glob;
Evoluţia numărului populaţiei: cronogramă şi harta numărului populaţiei pe ţări;
Structura populaţiei pe grupe de vârstă şi sexe: piramida vârstelor;
Structura socio-profesională a populaţiei: diagrama triunghiulară;
Structura socio-culturală a populaţiei: dezbatere.
Indicatorii geodemografici ai dinamicii populaţiei: formulă, definiţii (natalitate, mortalitate,
sold natural, rata imigrarii, rata emigrarii, sold migrator, sold general).
Structura populaţiei: tipuri, formule ale indicatorilor specifici, definiţii, caracteristici.

Forma de evaluare (conform PI)
E
Stabilirea notei finale (%)
- răspunsurile la examen / colocviu / lucrări practice
50%
- activităti aplicative atestate / laborator / lucrări practice/proiect etc.
30%
- teste pe parcursul semestrului
10%
- teme de control
10%
1. Simon, Tamara (2007), Geografia populaţiei Terrei, Editura Fundaţiei „România de Mâine”,
Bibliografia
Bucureşti.
2. Ilinca, N. (2008), Geografia umană. Populaţia şi aşezările, Editura CDPress, Bucureşti.
3. Erdeli, G. Dumitrache, Liliana (2001), Geografia populaţiei, Editura Corint, Bucureşti.
4. Cucu, V. (1997), Geografie umană generală. Geografia populaţiei, Casa de editură Viaţa
românească, Bucureşti.
5. Surd, V. şi colab. (2001), Geodemografie, Presa universitară clujeană, Cluj Napoca.
6. Ungureanu, Al., Muntele, I. (2006), Geografia populaţiei, Editura Get Libris, Iaşi.
Computer, videoproiector, tablă,
În scopul atingerii obiectivelor
Lista materialelor
Metode didactice
harta, atlas, hartie de calc, hartie
cursului se vor utiliza metode didactice
didactice necesare
utilizate
milimetrica, instrumente pentru
specifice:
desen etc.
- metode de instruire centrate pe
acţiunea profesorului: povestirea,
descrierea, expunerea, explicaţia;
- metode de instruire centrate pe
activitatea studentului: conversaţia,
demonstraţia,
observarea,
problematizarea, modelarea;
- metode de instruire bazate pe
acţiune: exerciţiul, activitatea practică,
utilizarea metodelor grafice şi
cartografice
specifice
geografiei
populaţiei.
Coordonator Titular de Disciplină
Grad didactic, titlu, prenume, nume
Lector univ. dr. Mădălina -Teodora ANDREI

Semnătura

Data

59

Facultatea de Geografie

UNIVERSITATEA SPIRU HARET

FIŞA DISCIPLINEI
Formular P103 F1
GEOGRAFIA AŞEZĂRILOR UMANE

Denumirea disciplinei
Codul disciplinei

G/G/2/4/04

Facultatea

GEOGRAFIE

Domeniul

GEOGRAFIE

Specializarea

GEOGRAFIE

Forma de
învăţământ

ZI

Semestrul

Numărul de
credite

4

5

Numărul orelor pe semestru / activităţi 1)
Total

56

a.

b.

c.

d.

C

S

L

P

28

28

-

-

Categoria formativă a
disciplinei
Categoria de optionalitate a
disciplinei

DF

Obiective

A. OBIECTIVE GENERALE:
Geografia aşezărilor umane reflectă relaţia directă dintre populaţie şi mediul înconjurător, dintre
populaţie şi activităţile acesteia. Creşterea numărului populaţiei şi modernizarea activităţilor
acesteia au determinat o dezvoltare şi diversificare teritorială, extensivă şi intensivă, funcţională
şi structurală a aşezărilor umane.
Cursul îşi propune să contribuie la clarificarea conceptelor, principiilor, metodelor specifice
geografiei umane. Trebuie să stabilească categoriile de aşezări umane, asemănările, diferenţele
şi relaţia dintre aşezările umane rurale şi urbane, să analizeze structura, fizionomia, funcţiile
aşezărilor umane, să determine organizare teritorială a acestora şi rolul polarizator în spaţiul
geografic.
B. OBIECTIVE SPECIFICE:
Abordarea sistemică a fenomenelor şi proceselor specifice aşezărilor rurale şi urbane
Utilizarea corectă a indicatorilor geografici în abordarea proceselor ce caracterizează aşezările
umane
Analiza comparativă a fenomenelor şi proceselor care determină dinamica aşezărilor umane
1. Competenţe generale
 perceperea coerentă a elementelor, proceselor si fenomenelor care definesc geografia
populaţiei
 investigarea si interpretarea unor fenomene si procese specifice geografiei populaţiei,
percepute direct sau mediat
 explicarea si descrierea unor elemente, procese si fenomene geodemografice, utilizând
limbajul specific
 relaţionarea fenomenelor din realitate cu reprezentarea lor (cartografică, grafică etc.)
 aplicarea în viaţa cotidiană a cunoştinţelor din domeniul studiat şi integrarea lor în alte
domenii
2. Competenţe specifice disciplinei
2.1. Cunoaştere, înţelegere, explicare şi interpretare
 identificarea elementelor specifice domeniului studiat
 analiza si interpretarea unor date şi situaţii concrete referitoare la aspecte legate de geografia
populaţiei
 explicarea coerentă a unei realităţi, folosind terminologia specifică
 utilizarea informaţiilor din mass-media în contextul sistemului de probleme ale lumii
contemporane
 aplicarea în viaţa cotidiană a elementelor dobândite prin studiul domeniului respectiv
2.2. Instrumental-aplicative
 utilizarea adecvată a noţiunilor specifice geografiei populaţiei
 participarea la dezbaterea unor situaţii reale sau imaginare
2.3. Atitudinale
 manifestarea unei atitudini pozitive si responsabile faţă de domeniul educaţiei, faţă de
cunoaştere, societate, cultură, civilizaţie
 curiozitate pentru explorarea mediului geografic
 respect pentru diversitatea naturală şi umană
 conservarea şi ocrotirea mediului de viaţă

Competenţe

DI

Discipline
anterioare

Obligatorii
(condiţionate)
Recomandate

G/G/2/3/03
Populaţia şi aşezările din România
Geografie economică a României
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Conţinut (descriptori)

Teste şi teme de control

 cultivarea unui mediu ştiinţific centrat pe valori şi relaţii democratice
 promovarea unui sistem de valori culturale, morale şi civice
 valorificare optimă şi creativă a propriului potenţial în activităţile ştiinţifice
 participarea la propria dezvoltare profesională
CONŢINUTUL TEMATIC DE BAZĂ
1. Aşezările umane – introducere (definiţii, concepte, componente, forme de aglomerare
umană)
2. Geneza şi evoluţia aşezărilor umane
3. Organizarea şi amenajarea teritoriului (zonele funcţionale)
4. Planul aşezărilor umane (tipuri morfostructurale, fizionomie, forme teritoriale)
5. Funcţiile aşezărilor umane
6. Polarizarea şi ierarhizarea aşezărilor umane
7. Probleme actuale ale aşezărilor umane
Tematica seminariilor:
Evoluţia aşezărilor umane – harta generaţiilor de oraşe pe glob;
Zonele funcţionale (determinarea şi delimitarea zonelor funcţionale pentru un oraş);
Harta tipurilor morfostructurale de oraşe;
Polarizarea teritoriului – harta ierarhizării aşezărilor umane;
Harta clasificării oraşelor după funcţia urbană principală;
Harta nivelului de urbanizare pe glob;
Prognoza evoluţiei populaţiei şi spaţiului urban.
Zonele funcţionale: tipuri, caracteristici.
Tipuri morfostructurale de aşezări umane – caracteristici.
Funcţiile aşezărilor umane – tipuri, caracteristici.

Forma de evaluare (conform PI)
C
Stabilirea notei finale (%)
- răspunsurile la examen / colocviu / lucrări practice
50%
- activităti aplicative atestate / laborator / lucrări practice/proiect etc.
30%
- teste pe parcursul semestrului
10%
- teme de control
10%
1. Simon, Tamara (2009), Geografia aşezărilor umane pe Terra, Editura Fundaţiei
Bibliografia
„România de Mâine”, Bucureşti.
2. Ilinca, N., (2008), Geografia umană. Populaţia şi aşezările, Editura CD Press,
Bucureşti.
3. Cucu, V., (2000), Geografia aşezărilor rurale, Editura Domino, Târgovişte.
4. Cucu, V., (2001), Geografia oraşului, Editura Fundaţiei Culturale „Dimitrie
Bolintineanu”, Bucureşti.
5. Ilinca, N., (1999), Geografie urbană, Editura Atlas Multimedia, Bucureşti.
Computer, videoproiector,
În
scopul
atingerii
Lista materialelor didactice
Metode didactice utilizate
tablă, harta, atlas, hârtie de
obiectivelor cursului se vor
necesare
calc, hârtie milimetrică,
utiliza metode didactice
instrumente pentru desen etc.
specifice:
- metode de instruire centrate
pe acţiunea profesorului:
povestirea,
descrierea,
expunerea, explicaţia;
- metode de instruire centrate
pe activitatea studentului:
conversaţia,
demonstraţia,
observarea, problematizarea,
modelarea;
- metode de instruire bazate
pe acţiune: exerciţiul,
activitatea practică,
utilizarea metodelor grafice
şi cartografice specifice
geografiei populaţiei.
Coordonator Titular de Disciplină
Grad didactic, titlu, prenume, nume
Lector univ. dr. Mădălina - Teodora ANDREI

Semnătura

Data
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FIŞA DISCIPLINEI
Formular P103 F1
EUROPA ŞI ŢĂRILE U.E. (I)

Denumirea disciplinei
G/G/2/3/05

Codul disciplinei

Facultatea

GEOGRAFIE

Domeniul

GEOGRAFIE

Specializarea

GEOGRAFIE

Forma de
învăţământ

ZI

3

Semestrul

Numărul de
credite

4

Numărul orelor pe semestru / activităţi 1)
Total

42

a.

b.

c.

d.

C

S

L

P

28

14

-

-

Categoria formativă a
disciplinei
Categoria de optionalitate a
disciplinei

DF

Obiective

A. OBIECTIVE GENERALE:
Cunoaşterea condiţiilor naturale, a structurilor umane şi a tipurilor de aşezări ale continentului.
B. OBIECTIVE SPECIFICE:
Cunoaşterea limitelor continentului, tipurilor de ţărmuri, principalelor insule şi peninsule
europene.
Cunoaşterea structurilor geologice, caracteristicilor geomorfologice.
Prezentarea trăsăturilor biopedoclimatice şi hidrografice.
Populaţia, spaţiul rural, reţeaua urbană - cunoaşterea evoluţiei, dinamicii şi structurii.
Cursul dezvoltă următoarele aptitudini, competenţe:
- studenţii îşi dezvoltă deprinderile de a utiliza harta, atlasul, datele statistice;
- îşi îmbunătăţesc abilităţile de a sintetiza cunoştinţele obţinute prin realizarea de studii
individuale, profile geografice complexe, alte reprezentări grafice.

Competenţe

DI

Discipline
anterioare

Obligatorii
(condiţionate)
Recomandate

Geografie umană şi economică
mondială
Biogeografie

Conţinut (descriptori)

CONŢINUTUL TEMATIC DE BAZĂ
1. Europa - sistem continental raportat la continentele vecine:
Aşezare, limite, ţărmuri.
Sistemul de insule şi peninsule.
- Structura geologică şi relieful.
Caracterele biopedoclimatice
Hidrografia.
2. Populaţie, aşezări:
Evoluţia, dinamica populaţiei.
Structura populaţiei.
Tipuri de concentrare a populaţiei.
Spaţiul rural în ‚ţările Europei.
Reţeaua urbană.
Tematica seminariilor:
Analiza hărţii politice a Europei şi realizarea unor tabele cu ţări.
Analiza hărţii politice a Europei şi realizarea unor tabele cu capitale.
Intocmirea de tabele cu date statistice privind suprafaţa, populaţia etc.
Analiza si prelucrarea datelor din tabelele statistice.
Reprezentări grafice şi evaluări secvenţiale referitoare la relief.
Reprezentări grafice şi evaluări secvenţiale referitoare la hidrografie.
Reprezentări grafice şi evaluări secvenţiale referitoare la populaţie.
Reprezentări grafice şi evaluări secvenţiale referitoare la aşezări urbane.
Întocmirea de profile geografice complexe.

Teste şi teme de control

Situatii statistice specifice tarilor U.E.
Caracteristici geomorfologice, biopedoclimatice si hidrografice specifice continentului
European

Forma de evaluare (conform PI)
Stabilirea notei finale (%)
- răspunsurile la examen / colocviu / lucrări practice

E
50%
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- activităti aplicative atestate / laborator / lucrări practice/proiect etc.
30%
- teste pe parcursul semestrului
10%
- teme de control
10%
1. Dumitraşcu, C., (2008), Europa - Geografie fizică, umană şi economică, Editura
Bibliografia
Fundaţiei „România de Mâine”, Bucureşti.
2. Matei H.C., Neguţ S., Nicolae I., (2008), Enciclopedia statelor lumii, Editura Meronia,
Bucureşti.
3. Brunet R., (coord.), (1990-1996), Géographie universelle, vol. 2, 9, 10, Ed. BelinReclus, Paris.
4. Coteţ, P., (1967), Europa şi Asia. Geografie fizică, Editura Didactică şi Pedagogică,
Bucureşti.
5. Marin I., Marin M., (2005), Europa. Geografie regională, Editura Universitară,
Bucureşti.
Computer, videoproiector,
În
scopul
atingerii
Lista materialelor didactice
Metode didactice utilizate
tablă, harta, atlas, hartie de
obiectivelor cursului se vor
necesare
calc, hartie milimetrica,
utiliza metode didactice
instrumente pentru desen etc.
specifice: teme pentru studiu
individual, studii de caz,
dezbateri.
Prezentarea temelor se va
realiza
cu
ajutorul
mijloacelor
multimedia
(computer
şi
videoproiector).

Coordonator Titular de Disciplină
Grad didactic, titlu, prenume, nume
Lector univ. dr. Costin DUMITRAŞCU

Semnătura

Data
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FIŞA DISCIPLINEI
Formular P103 F1

EUROPA ŞI ŢĂRILE U.E. (II)

Denumirea disciplinei
Codul disciplinei

G/G/2/4/06

Semestrul

Facultatea

GEOGRAFIE

Domeniul

GEOGRAFIE

Specializarea

GEOGRAFIE

Forma de
învăţământ

ZI

Categoria formativă a
disciplinei
Categoria de optionalitate a
disciplinei
Obiective

Competenţe

Conţinut (descriptori)

Numărul de
credite

4

Numărul orelor pe semestru/activităţi 1)
Total

56
DF

5

Discipline
anterioare

DI

Obligatorii
(condiţionate)
Recomandate

a.

b.

c.

d.

C

S

L

P

28

28

-

-

G/G/2/4/05
Teorie şi metodologie geografică
Geografia populaţiei

OBIECTIVE GENERALE:
Reflectarea specificului naţional în sistemul socio-politic şi economic european, în contextul
lărgirii Uniunii Europene.
Cunoaşterea diferenţierilor regionale sub raport geografic, al relaţiilor la nivel regional şi
continental.
OBIECTIVE SPECIFICE:
Prezentarea principalelor activităţi şi regiuni economice europene.
Uniunea Europeană - cunoaşterea istoricului, principalelor instituţii şi politici.
Regionarea geografică a Europei; Regiuni geografice - cunoaşterea diferenţierilor regionale,
a relaţiilor la nivelul statului sau interstatale pentru continentul european.
Cursul dezvoltă următoarele aptitudini, competenţe:
- studenţii îşi dezvoltă deprinderile de a utiliza harta, atlasul, datele statistice;
- îşi îmbunătăţesc abilităţile de a sintetiza cunoştinţele obţinute prin realizarea de referate,
profile geografice complexe, alte reprezentări grafice.
CONŢINUTUL TEMATIC DE BAZĂ
1. Specificul economiei la nivel continental - valorificarea resurselor, restructurarea
agriculturii şi industriei în condiţiile creşterii ponderii turismului, serviciilor,
transporturilor.
2. Uniunea Europeană: istoric, instituţii, politici, cooperare politico-economică.
3. Principalele regiuni geografice, diferenţieri regionale:
- Europa Nordică: Norvegia, Suedia, Danemarca, Finlanda, etc.
- Europa Vestică: Marea Britanie, Franţa, Belgia, Olanda, etc.
- Europa Centrală: Germania, Polonia, Elveţia, Ungaria, etc.
- Europa Sudică: Spania, Italia, Serbia, Grecia, etc.
- Europa Estică: Rusia, Ucraina, etc.
Tematica seminariilor:
Dezvoltarea economică
Uniunea Europeană
Europa Nordică
Europa Vestică
Europa Centrală
Europa Sudică
Europa Estică

Teste şi teme de control

Caracterizarea economică a unui stat european, membru al U.E
Prezentarea şi analiza principalelor Politici ale U.E.
Caracterizarea geografică complexă a ţărilor din Europa Nordică, care sunt me mbre ale
Uniunii Europene: Suedia, Finlanda, Estonia, Letonia, Lituania.
Caracterizarea geografică complexă a ţărilor din Europa Vestică, care sunt membre ale
U.E.: Irlanda, Regatul Unit, Franţa, Belgia, Olanda, Luxemburg.
Caracterizarea geografică complexă a ţărilor din Europa Centrală, care sunt membre ale
Uniunii Europene: Germania, Polonia, Austria, Cehia, Slovacia, Ungaria.
Caracterizarea geografică complexă a ţărilor din Europa Sudică, care sunt membre ale
Uniunii Europene: Spania, Portugalia, Italia, Slovenia, Bulgaria, Grecia.
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Realizarea unor studii geografice complexe având ca subiect mari fluvii ale Europei, axe
de dezvoltare urbană şi economică ale Rusiei şi Ucrainei - Volga, Nipru.
Forma de evaluare (conform PI)
E
Stabilirea notei finale (%)
- răspunsurile la examen / colocviu / lucrări practice
50%
- activităti aplicative atestate / laborator / lucrări practice/proiect etc.
30%
- teste pe parcursul semestrului
10%
- teme de control
10%
1. Dumitraşcu, C., (2008), Europa - Geografie fizică, umană şi economică, Editura
Bibliografia
Fundaţiei „România de Mâine”, Bucureşti.
2. Cocean, P., (2005), Geografia Europei, Presa Universitară Clujană.
3. Ghica Luciana-Alexandra, coord., (2007), Enciclopedia Uniunii Europene, Editura
Meronia, Bucureşti.
4. Matei H.C., Neguţ S., Nicolae I., (2008), Enciclopedia statelor lumii, Editura Meronia,
Bucureşti.
5. Brunet R., (coord.), (1990-1996), Géographie universelle, vol. 2, 9, 10, Ed. BelinReclus, Paris.
6. Marin I., Gherasim C., (2002), Continentele. Probleme speciale de geografie regională,
Editura Fundaţiei „România de Mâine”, Bucureşti.
http://europa.eu/index_ro.htm
http://www.europeana.ro
http://epp.eurostat.ec.europa.eu
Computer, videoproiector,
În scopul atingerii
Lista materialelor didactice
Metode didactice utilizate
tablă, hartă, atlas, calc, hârtie
obiectivelor cursului se vor
necesare
milimetrică, instrumente
utiliza metode didactice
pentru desen etc.
specifice: teme pentru studiu
individual, documentare,
studii de caz, referate,
dezbateri. Prezentarea
temelor se va realiza cu
ajutorul mijloacelor
multimedia (computer şi
video-proiector).
Coordonator Titular de Disciplină
Grad didactic, titlu, prenume, nume
Lector univ. dr. Costin DUMITRAŞCU

Semnătura

Data
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FIŞA DISCIPLINEI
Formular P103 F1
Denumirea disciplinei
Codul disciplinei

GEOGRAFIA ŞI ECONOMIA TURISMULUI

G/GT/2/3/07

Facultatea

GEOGRAFIE

Domeniul

GEOGRAFIE

Specializarea

GEOGRAFIA

Forma de
învăţământ

ZI

Semestrul

Numărul de
credite

3

4

Numărul orelor pe semestru / activităţi 1)
Total

a.

b.

c.

d.

C

S

L

P

56

28

14

14

Obligatorii
(condiţionate)
Recomandate

-

Categoria formativă a
disciplinei
Categoria de optionalitate a
disciplinei

DF

Obiective
Competenţe

Conţinut (descriptori)

Programa
Competenţe generale: întocmirea unui studiu de valorificare a potenţialului turistic dintr-o
regiune; analiza activităţii de turism pe baza indicatorilor statistici; realizarea unor cercetări
tematice complexe în domeniul turismului.
Competenţe speciale: utilizarea metodelor moderne de cercetare a pieţei turistice; întocmirea
unei bănci de date turistice.
Programa

Teste şi teme de control

Programa

DI

Discipline
anterioare

-

Forma de evaluare (conform PI)
Stabilirea notei finale (%)
- răspunsurile la examen / colocviu / lucrări practice
- activităti aplicative atestate / laborator / lucrări practice/proiect etc.
- teste pe parcursul semestrului
- teme de control
Programa
Bibliografia
videoproiector, hărţi, tablă
Lista materialelor didactice
Metode didactice utilizate
necesare
Coordonator Titular de Disciplină
Grad didactic, titlu, prenume, nume
Prof. univ. dr. Vasile GLĂVAN

Semnătura

E
70%
20%
10%

dezbateri, analize,
documentare
Data
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FIŞA DISCIPLINEI
Formular P103 F1

APLICAŢII ALE INFORMATICII ÎN GEOGRAFIE

Denumirea disciplinei
G/G/2/3/11

Codul disciplinei

Facultatea

GEOGRAFIE

Domeniul
Specializarea
Forma de
învăţământ

GEOGRAFIE
GEOGRAFIE

Categoria
formativă a
disciplinei
Categoria de
opţionalitate a
disciplinei
Obiective

Semestrul

Numărul de
credite

3

Total

ZI

Numărul orelor pe
semestru /activităţi
a.
b.
C
S

28

DS
Discipline
anterioare
DI

4

c.
L

d.
P

28

Obligatorii
(condiţionate)

-

Recomandate

-

Conţinut
(descriptori)

A. OBIECTIVE GENERALE:
Computerul şi aplicaţiile specifice acestuia fac parte integrantă din viaţa de zi cu zi. Domeniul
Geografic, prin disciplinele componente, face tot mai des apel la aplicaţiile informatice de natură
statistică, grafică, cartografică etc. Parcurgerea disciplinei urmăreşte însuşirea cunoştinţelor şi tehnicilor
necesare utilizării computerului pentru o mai bună înţelegere a informaţiilor geografice.
1. OBIECTIVE SPECIFICE:
a. Cunoaşterea sistemelor de operare;
b. Cunoaşterea aplicaţiilor utile în geografie;
c. Identificarea surselor de informare electronică.
1. Competenţe cognitive: dezvoltarea capacităţii studentului de a înţelege metodele şi tehnicile
algoritmice de lucru, dar şi conştientizarea necesitătăţii de le aplica practic.
2. Competenţe profesionale: identificarea şi soluţionarea problemelor legate de realizarea unor
rapoarte, documente, prezentări, etc. folosind pachetul de programe Office. Realizarea de baze de date
de tip tabelar, crearea, modificarea şi ştergerea atributelor entităţilor, realizarea de reprezentări grafice
utilizând aplicaţia Microsoft Excel.
CONŢINUTUL TEMATIC DE BAZĂ:
LUCRĂRI PRACTICE / LABORATOR

Teste şi teme de
control

1. Părţi componente ale calculatorului. Utilizarea ferestrelor.
2. Utilizarea aplicaţiei Windows. Gestionarea unităţilor de disc, a dosarelor şi a fişierelor.
3. Pachetul Office – Deschiderea aplicaţiei Word sub Windows. Utilizarea meniului.
4. Pachetul Office –Word sub Windows.
5. Numerotarea paginilor, anteturi, subsoluri.
6. Pachetul Office - Deschiderea aplicaţiei Excel sub Windows. Utilizarea domeniilor de celule,
inserarea şi eliminarea celulelor a rândurilor şi a coloanelor. Crearea diagramelor.
7. Pachetul Office - Deschiderea aplicaţiei Access sub Windows.
8. Deschiderea şi închiderea programului PowerPoint. Ieşirea, ştergerea şi copierea din diapozitive.
9. Programe dedicate prelucrării grafice.
Părţi componente ale calculatorului.
Utilizarea editoarelor de text si tabelare specifice pachetului Office.

Competenţe

Forma de evaluare (conform PI)
E
Stabilirea notei finale (%)
- răspunsurile la examen
60%
- activităţi aplicative atestate / laborator / lucrări practice/proiect etc.
20%
- teste pe parcursul semestrului
20%
Bibliografia
Bibliografie Obligatorie
1. Muntean, M., Marius, J. (1996), MS-DOS 6.22, Comenzi, exemple, metode, Editura Promedia
Plus, Cluj Napoca.
2. Joe Krainak (1996), Ghidul bobocului pentru calculatoare personale - Editura Teora,
Bucureşti.
3. Marinescu, D., Trandafirescu, M. (1994), PC Manualul începătorului, Editura Teora,
Bucureşti.
4. Mârsanu, R. (1995), Sistemele de operare MS-DOS si UNIX, Editura Tehnică, Bucureşti.
5. I.T.C.I (1989), Utilizarea sistemului de operare DOS-PC, ITCI.
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6.
Lista materialelor
didactice necesare

Popovici, C., Georgescu, N., State, L. (1990), Bazele informaticii, vol. I., Tipog. Univ.
Bucureşti
Computer, videoproiector,
Demonstraţia, expunerea,
Metode didactice
tablă, periferice computer
exemplificarea.
utilizate
(scaner, imprimantă etc.)

Coordonator Titular de Disciplină
Grad didactic, titlu, prenume, nume
Lector univ. drd. Ionel BENEA

Semnătura

Data
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FIŞA DISCIPLINEI
Formular P103 F1
GEOLOGIA ROMÂNIEI

Denumirea disciplinei
Codul disciplinei

G/G/2/3/10

Facultatea

GEOGRAFIE

Domeniul

GEOGRAFIE

Specializarea

GEOGRAFIE

Forma de
învăţământ

ZI

Semestrul

Numărul de
credite

III

4

Numărul orelor pe semestru / activităţi 1)
Total

56

a.

b.

c.

d.

C

S

L

P

28

28

Categoria formativă a
disciplinei
Categoria de optionalitate a
disciplinei

DS

Obiective

Cursul îşi propune să contribuie la clarificarea conceptelor, la însuşirea mecanismelor
proceselor geologice de formare a zonelor de orogen şi de platformă. Studiul structurilor
geologice din ţara noastră permite studentului să relaţioneze mai bine la alte discipline esenţiale
formării unui geograf (ca de exemplu geomorfologie).
Obiective specifice:
 Cunoaşterea unităţilor geologice majore şi a modului în care s-au format;
 Cunoaşterea raporturilor geologice dintre diferite corpuri geologice;
 Asocierea unor obiective turistice cunoscute cu elemente geologice posibil necunoscute
turistului obişnuit;
 Analiza structurilor orogenice în acord cu teorii moderne privind tectonica României;
 Stabilirea unor interacţiuni între corpuri şi structuri geologice şi substanţe minerale utile.

Competenţe

Cursul dezvoltă următoarele aptitudini, competenţe:
 Abilitatea de a utiliza o hartă geologică;
 Capacitatea de a corela schema evoluţiei unei unităţi geologice cu imaginea de pe o hartă
geologică;
 Deprinderea de a analiza Geologia României ca făcând parte dintr-un context geologic
planetar;
 Înţelegerea dinamismului zonei şi a principalelor caracteristici ale zonei de platformă şi
ale zonei de orogen;
 Capacitatea de a utiliza limbajul specific şi de a cunoaşte semnificaţia exactă a unor
termeni de specialitate.
Elemente de stratigrafie şi geologie istorică. Epocile geologice. Etaje stratigrafice. Încadrarea
structurală a teritoriului României.
Domeniul precarpatic. Platforma Moldovenească; Platforma Valahă; Platforma suddobrogeana; Masivul central-dobrogean; Orogenul nord-dobrogean; Obiective geologice cu
valoare turistică în Dobrogea.
Domeniul carpatic. Dacidele interne. Transilvanidele. Dacidele mediane. Dacidele marginale.
Dacidele externe. Moldavidele interne. Moldavidele externe. Poziţie. Raport geologic între
aceste unităţi tectonice.
Corelare între aceste unităţi tectonice şi unităâile geologice din Munţii Apuseni, Carpaţii
Meridionali, Carpaţii Orientali.
Obiective geologice cu valoare turistică din domeniul carpatic.

Conţinut (descriptori)

obligatorie

Discipline
anterioare

Obligatorii
(condiţionate)
Recomandate

G/GT/1/2/12
Geomorfologie

TEME PROPUSE PENTRU SEMINARII:
1. Reprezentări cartografice utile în geologie. Harta geologică.
2. Semnificaţia culorilor şi scara geocronologică. Simboluri specifice hărţilor geologice.
3. Platforma Moldovenească. Platforma Moesică. Secţiuni geologice prin Dobrogea de Sud şi
Masivul central-dobrogean.
4. Orogenul Nord-Dobrogean. Panze. Bazine. Promontoriul Nord-dobrogean.
5. Dacidele interne şi Transilvanidele.
6. Dacide mediane.
7. Dacidele marginale. Moldavidele.
8. Magmatismul neogen.
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Teste şi teme de control

Au existat dinozaurii la noi în ţară. Încercaţi o descriere a arealului presupus ocupat şi
a paleoclimei.
2. Comparaţi structura Carpaţilor Orientali cu a Carpaţilor Meridionali din punct de
vedere tectonic.
3. Realizaţi un referat în care să explicaţi formarea zonelor de platformă.
4. Realizaţi un referat din care să rezulte cum se formează catenele muntoase.
Studiaţi o hartă geologică şi încercaţi să stabiliţi care este cea mai veche formaţiune de pe hartă
(cărei perioade, ere îi aparţine), cea mai veche formaţiune mezozoică şi cea mai nouă
formaţiune geologică. Redactaţi o lucrare care să cuprindă o copie a hărţii analizate şi
concluziile dumneavoastră explicând ce metode de cercetare aţi folosit şi ce principii se pot
aplica.
1.

Forma de evaluare (conform PI)
Cv
Stabilirea notei finale (%)
- răspunsurile la examen / colocviu / lucrări practice
60%
- activităti aplicative atestate / laborator / lucrări practice/proiect etc.
20%
- teste pe parcursul semestrului
20%
- teme de control
Bibliografia
1. Mutihac V., Stratulat Maria Iuliana, Fechet Roxana Magdalena (2004), Geologia
României, Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti
2. Marin Cornelia (2008) Geologia României – note de curs Editura Fundaţia România de
Mâine Bucureşti
3. Săndulescu M . (1984), Geotectonica României, Editura Tehnică, Bucureşti
4. *** (1998), Dicţionar de Geologie, Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti
5. *** - Hărţi şi secţiuni geologice
În scopul atingerii obiectivelor
Lista materialelor didactice Mijloace multimedia (computer
Metode didactice
şi video-proiector). Seminariile
cursului se vor utiliza metode
necesare
utilizate
se vor desfăşura în laboratorul
didactice specifice: teme pentru
de informatică pentru a se putea
studiu individual, documentare,
lucra individual cu hărţi
studii de caz, referate, dezbateri,
feedback. Prezentarea temelor se
va realiza cu ajutorul mijloacelor
multimedia (computer şi videoproiector).
Coordonator Titular de Disciplină
Grad didactic, titlu, prenume, nume
Conf. univ. Dr. Cornelia MARIN

Semnătura

Data
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FIŞA DISCIPLINEI
Formular P103 F1

GEOGRAFIA SOLURILOR DIN ROMÂNIA ŞI AMELIORAREA LOR

Denumirea disciplinei
Codul disciplinei

G/G/2/4/13

Semestrul

Facultatea

GEOGRAFIE

Domeniul

GEOGRAFIE

Specializarea

GEOGRAFIE

Forma de
învăţământ

ZI

Numărul de
credite

4

5

Numărul orelor pe semestru / activităţi 1)
Total

a.

56

b.

c.

C

S

28

28

d.
L

P

Categoria formativă a
disciplinei
Categoria de optionalitate a
disciplinei

DS

Obiective

Cunoaşterea noţiunilor fundamentale privind formarea, alcătuirea, proprietăţile şi caracterizarea
solurilor, pentru ca pe această bază să se poată recomanda măsurile de ameliorare necesare a se
aplica, în vederea sporirii potenţialului productiv al acestora.
Studierea solului ca un component al mediului geografic şi ca mediu de dezvoltare a plantelor.
Conştientizarea faptului că solul nu trebuie privit ca un material inert, pe care se pot aplica
şablon diferitele lucrări, ci ca pe un organism viu, care se formează în sute şi mii de ani şi faţă
de care se cere o grijă deosebită în folosirea, ameliorarea, protejarea şi conservarea sa.
 capacitatea de a analiza şi evalua influenţa factorilor naturali (pedogenetici) în
formarea şi dezvoltarea solurilor din România
 cunoaşterea temeinică a solurilor României în raporturile lor de interacţiune şi
interdependenţă cu ceilalţi factori de mediu
 aptitudinea de a găsi soluţii corespunzătoare de cultivare şi conservare a
resurselor de sol ale ţării în spiritul agriculturii durabile
CONŢINUTUL TEMATIC DE BAZĂ:
1. Evoluţia cunoştinţelor despre sol în România. Cercetarea ştiinţifică organizată a solurilor
2. Factorii de formare a solului (pedogenetici) şi influenţa lor asupra învelişului de sol al
României: relieful, clima, vegetaţia şi fauna, materialul parental, apa freatică şi stagnantă,
timpul, activitatea omului
3. Clasificarea taxonomică a solurilor României. Asemănări şi deosebiri între Sistemul de
clasificare 2003 şi Sistemul 1980.
4. Caracterizarea principalelor soluri din România: protisoluri, cernisoluri, umbrisoluri,
cambisoluri, luvisoluri, spodisoluri, pelisoluri, andisoluri, hidrisoluri, salsodisoluri, histisoluri,
antrisoluri.
5. Ameliorarea solurilor slab productive şi neproductive: ameliorarea solurilor acide, a
solurilor cu exces de apă, solurilor halomorfe, solurilor nisipoase, ameliorarea aluviosolurilor;
metode speciale de ameliorare; amendarea ca măsură de ameliorare.
6. Evoluţia solurilor sub influenţa lucrărilor ameliorative: factorii care condiţionează
evoluţia solurilor din sistemele hidroameliorative, tipul şi calitatea lucrărilor ameliorative,
controlul şi evoluţia solurilor ameliorate.

Competenţe

Conţinut (descriptori)

DI

Discipline
anterioare

Obligatorii
(condiţionate)
Recomandate

G/GT/1/2/11

CONŢINUTUL ACTIVITĂŢILOR DE SEMINAR:
1. Identificarea principalelor caracteristici morfologice ale solurilor pe macromonoliţi şi
micromonoliţi de sol
2. Harta proceselor pedogenetice din România
3. Harta solurilor din Câmpia Română
4. Harta solurilor din Câmpia de Vest
5. Harta solurilor din Câmpia Moldovei
6. Harta solurilor din Podişul Moldovei şi Podişul Transilvaniei
7. Harta solurilor din Podişul Dobrogei
8. Harta solurilor din Subcarpaţii de Curbură
9. Harta solurilor din Subcarpaţii Getici
10. Harta solurilor din Carpaţii Orientali
11. Harta solurilor din Carpaţii Occidentali
12. Harta solurilor din Carpaţii Meridionali
13. Întocmirea hărţii de sol-teren (pedotop)
14. Harta grupării terenurilor după pretabilitatea la arabil
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Teste şi teme de control

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Solurile din România, produs al interacţiunii factorilor naturali
Solul corp natural tridimensional
Clasificarea solurilor României la nivel superior
Molisolurile şi argiluvisolurile
Cambisolurile şi spodisolurile
Influenţa irigaţiilor asupra solurilor
Măsuri de ameliorare a solurilor afectate de conţinutul de săruri solubile din sol
Ameliorarea solurilor acide
Ameliorarea solurilor efectate de excesul de umiditate din sol

Forma de evaluare (conform PI)
Stabilirea notei finale (%)
- răspunsurile la examen / colocviu / lucrări practice
- activităti aplicative atestate / laborator / lucrări practice/proiect etc.
- teste pe parcursul semestrului
- teme de control
Bibliografia
Lista materialelor didactice
necesare

Computer, videoproiector,
tablă, harta solurilor României,
planşe, hârtie de calc, creioane
colorate, atlas Munsell,
macromonoliţi de sol,
micromonoliţi de sol, etc.

Coordonator Titular de Disciplină
Lect. univ. dr. ing. Anca-Luiza STĂNILĂ

C
60%
20%
10%
10%

Metode didactice utilizate
Videoproiector, computer,
harta solurilor, tablă, schiţe,
desene, etc.

Semnătura

Data
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FIŞA DISCIPLINEI
Formular P103 F1
Denumirea disciplinei
Codul disciplinei

METODICA CERCETĂRILOR GEOGRAFICE REGIONALE

G/G/2/3/01A

Facultatea

GEOGRAFIE

Domeniul

GEOGRAFIE

Specializarea

GEOGRAFIE

ZI
Forma de
învăţământ
Categoria formativă a
disciplinei
Categoria de optionalitate a
disciplinei
Obiective

Competenţe

Conţinut (descriptori)

Semestrul

Numărul de
credite

3

Numărul orelor pe semestru / activităţi 1)
Total

42
DS
DS

4

Discipline
Anterioare

Obligatorii
(condiţionate)
Recomandate

a.

b.

c.

d.

C

S

L

P

28

14

G/GT/1/1/1

Generale. Introducere (geografia regională ca ştiinţă), evoluţia geografiei regionale pe plan
mondial şi în România, Sistemul noţiunilor şi conceptelor de bază, ce stau la baza regionării
geografice. Problemele delimitării regiunilor geografice, Regionarea fizico-geografică,
Principalele tipuri de regiuni fizico-geografice, Opinii asupra regionării fizico-geografice;
Indicii cantitativi şi calitativi în cartarea regiunilor fizico-geografice; Metode de
cercetare fizico-geografică. Studii de caz: Regionarea fizico-geografică a Câmpiei
Transilvaniei şi Influenţa factorilor fizico-geografici asupra aşezărilor. Câmpia
Transilvaniei (Câmpia de coline joase; Câmpia de coline înalte; Depresiunea Câmpia
Turzii; Regiunea Bistriţa – Şieu); Influenţa factorilor fizico-geografici asupra aşezărilor
dintre Buzău şi Slănicul Buzăului în sectorul subcarpatic (Trăsăturile reliefului
Subcarpaţilor Curburii); Raportul formelor de relief cu aşezările; Factorii climatici care
influenţează activităţile economice din aşezările subcarpatice; Factorii hidrogeografici;
Factorii bio-pedogeografici; Influenţa factorilor fizico-geografici asupra componentei
demografice a habitatului rural). Principii şi metode în cercetarea economico-geografică;
Principiile geografiei economice; Metode şi mijloace de cercetare folosite în geografia
economică; Etapele elaborării studiilor de geografie economică; Modul de abordare a
problemelor în geografia economică regională; Regionalismul şi rolul cercetării geografice
regionale; Carpaţii ca regiune de dezvoltare durabilă (Limitele regiunii de dezvoltare durabilă a
Carpaţilor).
Specifice.

Analiza regiunilor geografice ân vederea implementării programelor de dezvoltare
economică

Cunoaşterea relaţiilor dintre componentele elementare ale geosistemelor şi cele
istorice, socio-economice, culturale şi politice ce definesc o regiune de dezvoltare
durabilă din zilele noastre;

Geografiei regionale îi revine un rol important în procesul de reformă
economică a ţării noastre: acela de a sprijini vasta operă de reorganizare şi
dezvoltare economică durabilă;

Deprinderea metodelor de cercetare în vederea regionării fizico şi economicogeografice .
Cursul dezvoltă la studenţi o serie de aptitudini şi competenţe, necesare formării lor ca
specialişti ce pot implementa programe de dezvoltare economică durabilă:

capacitatea de a identifica pe baza analizei regionale, unităţi şi subunităţi teritoriale
ale spaţiului geografic;

capacitatea de a utiliza datele geografice, în principal parametrii factorilor de mediu
în scopul obţinerii elementelor corelative necesare dezvoltarii regionale;

capacitatea de a argumenta delimitarea regiunilor/subregiunilor de dezvoltare durabilă
în concordanţă cu limitele impuse de starea mediului natural
1. Introducere (geografia regională ca ştiinţă); evoluţia geografiei regionale pe plan
mondial şi în România;
2. Sistemul noţiunilor şi conceptelor de bază, ce stau la baza regionării geografice. Definirea
noţiunilor de geografie regională; locul geografiei regionale în sistemul ştiinţelor
geografice
3. Problemele delimitării regiunilor geografice, Principiile regionării geografice; Etapele
investigării în geogragfia regională; Obiectivele cercetărilor geografice regionale
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Regionarea fizico-geografică. Opinii asupra regionării fizico-geografice; Indicii
cantitativi şi calitativi în cartarea regiunilor fizico-geografice; Metode de
cercetare fizico-geografică
5. Regionarea fizico-geografică a Câmpiei Transilvaniei (studiu de caz): Câmpia de
coline joase; Câmpia de coline înalte a Câmpiei Transilvaniei; Depresiunea
Câmpia Turzii; Regiunea deluroasă Bistriţa - Şieu
6. Influenţa factorilor fizico-geografici asupra aşezărilor (studiu de caz): Trăsăturile
reliefului Subcarpaţilor Curburii; Raportul formelor de relief cu aşezările;
Factorii climatici care influenţează activităţile economice din aşezările subcarpatice;
Factorii hidro-geografici; Factorii bio-pedogeografici; Influenţa factorilor fizicogeografici asupra componentei demografice a habitatului rural
7. Principii şi metode în cercetarea economico-geografică regională: Principiile geografiei
economice; Metode şi mijloace de cercetare folosite în geografia economică (Metoda
observatiei geografice; Metoda geoistorică; Metoda tipologica (geocomparativa); Metoda
matematică de analiză; Metoda modelării).
8. Modul de abordare a problemelor în geografia economică regională.
9. Regionalismul şi rolul cercetării geografice regionale
10. Regiunea de dezvoltare durabilă carpatică (ţintele dezvoltării durabile în spaţiul carpatic)
Activitea la orele de lucrări practice şi de seminar va contribui la detalierea cunoştiinţelor de
dezvoltare durabilă regională şi la aplicarea acestora în vederea elaborarii unor proiecte de
dezvoltare regională şi de implementare a lor în teritoriu (criterii în delimitarea regiunilor
geografice; metode de reprezentare în regionarea geografică (metoda fondului calitativ;
reprezentarea cartografică a unei regiuni fizico-geografice; reprezentarea cartografică a unei
aşezări rurale risipite din spaţiul montan; reprezentarea grafică a componentelor unui habitat
rural din Subcarpaţi; analiza structurii industriei dintr-o regiune de dezvoltare; reprezentarea
cartografică a unui areal natural protejat – studiu de caz: geoparcul Munţilor Perşani)
Realizarea unui referat cu o tematică bibliografică specifică analizei
unei regiuni geografice, având următoarea structură:
- Localizarea şi prezentarea regiunii analizate;
- Analiza structurii şi petrografiei locale; resursele de subsol;
- Prezentarea reliefului regiunii ca suport al celorlalţi factori naturali;
- Analiza particularităţilor climatice, hidrogeografice şi biopedogeo- grafice;
- Populaţia (pe baza datelor statistice) şi aşezările;
- valorificarea potenţialului economic şi activităţile specifice;
- Harta cu limitele regiunii geografice analizate la scara 1: 100 000;
- Prezentarea analizei hărţii regionării geografice;
4.

Teste şi teme de control

Forma de evaluare (conform PI)
Stabilirea notei finale (%)
- răspunsurile la examen
- referat semestrial
- teste pe parcursul semestrului
- teme de control
1.
Bibliografia
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

E
80%
10%
5%
5%
Cândea Melinda, Bran Florina, Cimpoeru, Irina. (2006), Organizarea, amenajarea şi
dezvoltarea durabilă a spaţiului geografic, Editura Universitară Bucureşti, p. 56-75
Cioacă, A., Dinu, Mihaela (2005), Zona metropolitană Braşov în contextul dezvoltării
durabile, Bul. Şt. 1, Universitatea „Vasile Goldiş” Arad, filiala Baia Mare, p.103-114
Cocean, P. (2002), Geografie regională. Evoluţie, concepte, metodologie, Presa
Universitară Clujeană
Cocean, P. (2004-5), Carpaţii-spaţiu mental şi arhetipal al poporului român. Studii şi
Cercetări de Geografie, T. LI+LII, p.79-89, Buc.
Dinu, Mihaela, Cioacă, A. (2001), Rolul reliefului în evoluţia spaţiului rural
subcarpatic, Com. de Geogr., V, p.45-56.
Ianoş, I. (2000), Sisteme teritoriale. O abordare geografică, Editura Tehnică, Bucureşti,
p. 63-65
Mihăilescu, V. (1968), La region géographique comme methode de travail dans les
recherches géographiques, RRGGG, Geogr. 12, 1-2, p. 3-7
Morariu, T., Velcea, Valeria (1971), Principii şi mijloace de cercetare în geografia
fizică, Edit.Acad
Panaite, Liudmila (1970), Metode de cercetare în geografia economică, Centrul de
Multiplicare a Universităţii Bucureşti
Posea, Grigore (1972), Regionarea Carpaţilor Româneşti, Terra, IV (XXIV), 3, p 11-23
Posea, Gr. (1991), Geografia generală şi regională, reflecţii, Terra, 1.
* * (1975-1979), Atlasul Geografic R.S.România, Editura Acad. Române
* * (1983), Geografia României, vol. I, Geografia Fizică, p. 594-611.
* * * (1985), Geografia României, vol. II, Geografia Umană şi Econo- mică, p.
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Lista materialelor didactice
necesare

500-527.
Hărţi topografice (la diferite
scări), hărţi geologice,
imagini satelitare google
earth hârtie de calc şi hârtie
milimetrică, softuri şi
instrumente specifice de
cartografiere în laborator

Coordonator Titular de Disciplină
Grad didactic, titlu, prenume, nume
Prof. univ. dr. Adrian CIOACĂ

Metode
didactice
utilizate

Predarea acestui curs impune îmbinarea
metodei interogativ-complementare cu
metoda clasică de expunere liberă, ce
alternează în funcţie de tematică cu
utilizarea mijloacelor multimedia.

Semnătura

Data
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FIŞA DISCIPLINEI
Formular P103 F1
Denumirea disciplinei
Codul disciplinei

GEOGRAFIA REGIUNILOR DIN UNIUNEA EUROPEANĂ

G/G/2/4/02A

Facultatea

GEOGRAFIE

Domeniul

GEOGRAFIE

Specializarea

GEOGRAFIE

Forma de
învăţământ

ZI

3

Semestrul

Numărul de
credite

4

Numărul orelor pe semestru / activităţi 1)
Total

42

a.

b.

c.

d.

C

S

L

P

28

14

Categoria formativă a
disciplinei
Categoria de optionalitate a
disciplinei

DS

Obiective

A. OBIECTIVE generale:
 Cursul este esenţial pentru înţelegerea strategiilor, politicilor şi planurilor de acţiune de
dezvoltare economico-socială ale Uniunii Europene, la nivel comunitar, precum şi a
instrumentelor şi mecanismelor de implementare.
 Strategiile şi politicile Uniunii Europene de dezvoltare economico-socială au la bază
conceptul dezvoltării regionale, vizând eliminarea disparităţilor şi consolidarea coeziunii
teritoriale, sens în care îşi adaptează mecanismele şi instrumentele de implementare prin
alocarea şi distribuirea de fonduri structurale şi de coeziune, pe criterii regional-teritoriale.
 Modelele de regionare europene sunt importante pentru succesul implementării acestor
strategii şi politici, reprezentând obiectivul general al cursului,
B. OBIECTIVE Specifice:
 Cunoaşterea modelelor de regionare din Uniunea Europeană;
 Cunoaşterea modelelor de regionare din alte state europene;
 Cunoaşterea euro-regiunilor europene;
 Cunoaşterea metodologiilor de realizare a organizării administrativ-teritoriale a
statelor membre, pornind de la criterii geografice şi istorice;
 Cunoaşterea impactului deciziilor politico-administrative în privinţa regionării ţărilor
membre ale Uniunii Europene;
 Cunoaşterea programelor europene de dezvoltare regională la nivel comunitar;
 Cunoaşterea programelor de coeziune socială şi eliminarea disparităţilor economice.
 Cunoaşterea evoluţiei istorice a organizării administrativ-teritoriale a României;
 Fundamentarea noii împărţirii administrativ-teritoriale a României.
 Capacitatea de a realiza un studiu complex, pe baza unei metodologii ştiinţifice de
analiză, sinteză şi prognoză, pentru fundamentarea principiilor şi criteriilor de regionare a unui
stat;
 Capacitatea de a adapta şi de aplica metodele de cercetare ştiinţifică geografică în
domeniul geografiei politice;
 Capacitatea de obţine date şi informaţii privind teritorialitatea, necesare fundamentării
unei decizii politico-administrative;
 Capacitatea de corela necesităţile de dezvoltare economico-socială a unui stat cu
mentalităţile istorice ale populaţiilor vizate, în vederea aplicării unor criterii comunitare
europene de regionare teritorială în scopul eliminării disparităţilor şi creşterii coeziunii socioeconomice;
 Capacitatea de a identifica resursele necesare (informaţionale, materiale, financiare etc)
implementării unor proiecte de cooperare regională: interregionale, transfrontaliere,
transnaţionale.
CONŢINUTUL TEMATIC DE BAZĂ
1. Aspecte din geografia şi istoria Europei.
2. Regionarea teritoriului. Aspecte metodologice.
3. Regiunile europene. Unitate în diversitate.
4. Modele de regionare a teritoriului în Uniunea Europeană. Studii de caz.
5. Modele de regionare politico-administrativă în spaţiul central şi est european. Studii de
caz.
6. Inserţia modelelor de regionare politico-administrativă în spaţiul românesc.

Competenţe

Conţinut (descriptori)

DO

Discipline
anterioare

Obligatorii
(condiţionate)
Recomandate

G/G/2/3/05
-
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7. Reforme administrative în spaţiul ex-comunist. Drumul spre Uniunea Europeană.
8. Optimizarea organizării administrativ-teritorială a României.
9. Euroregiunile de cooperare transfrontalieră şi regiunile non-europene.
10. Fragmentarea administrativă şi cooperarea intercomunală.
11. Tipuri de cooperare intercomunală la nivelul României.
12. Impactul deciziilor politico-administrative la nivelul spaţiului urban european.
13. Regionarea administrativă a marilor spaţii urbane. Studii de caz.
14. Politica Uniunii Europene de reducere a disparităţilor teritoriale şi sporirea coeziunii
spaţiale.
LUCRĂRI PRACTICE
1. Metodologia de elaborare de hărţi de geografie politică.
2. Realizarea de hărţi cu regiuni europene, în vederea realizării de studii comparative.
3. Realizarea de hărţi cu regiuni din ţări extra-europene, în vederea realizării de studii
comparative.
4. Realizarea de studii privind tendinţele separatiste bazate pe exacerbarea etnicităţii în
Uniunea Europeană.
5. Realizarea de studii şi hărţi privind tendinţele separatiste bazate pe exacerbarea
etnicităţii în alte ţări.
6. Realizarea de hărţi cu etapele istorice ale organizării administrativ-teritoriale din
România.
7. Dezbateri privind logica regionării în Uniunea Europeană şi perspectivele de evoluţie a
fenomenului în ţara noastră.
8. Dezbateri privind rolul industriei în organizarea administrativ-teritorială în Uniunea
Europeană.
9. Dezbateri privind rolul agriculturii în organizarea administrativ-teritorială în Uniunea
Europeană.
10. Dezbateri privind rolul resurselor minerale în organizarea administrativ-teritorială în
Uniunea Europeană.
11. Realizarea de analize asupra altor factori de coagulare şi dezagregare teritorială.
12. Realizarea de hărţi cu evoluţia spaţiului urban şi impactul acestuia asupra dezvoltării
unor poli de creştere regională în Europa.
13. Managementul proiectelor din fonduri europene, destinate dezvoltării regionale.
14. Metodologia de întocmire a unui proiect pentru eliminarea disparităţilor regionale
pentru finanţare prin POR.
Teste şi teme de control
Forma de evaluare (conform PI)

E
Stabilirea notei finale (%)
- răspunsurile la examen / colocviu / lucrări practice
60%
- activităti aplicative atestate / laborator / lucrări practice/proiect etc.
30%
- teste pe parcursul semestrului
10%
- teme de control
Bibliografia
A. Bibliografie obligatorie/minimală:
1. Săgeată R., Regiunile Europei. Metodologie de analiză regională, Editura Fundaţiei
România de Mâine, Bucureşti, 2007.
B. Bibliografie facultativă:
1. Săgeată R., Modele de regionare politico-administrativă, Editura Top Form, Bucureşti,
2004.
2. Ilieş Al., România. Euroregiuni, Editura Universităţii din Oradea, 2004.
C. Bibliografie suplimentară:
1. Campus E., Ideea federală în perioada interbelică, Editura Academia Română,
Bucureşti, 1993.
2. Ciorănescu G., Românii şi ideea federalistă, Editura Enciclopedică, Bucureşti, 1996.
3. Keyserling H., Analiza spectrală a Europei, traducerea V. Drumea, Institutul European,
Iaşi, 1993.
4. Săgeată R., Deciziile politico-administrative şi organizarea teritoriului. Studiu
geografic cu aplicare la România, Editura Top Form, Bucureşti, 2006.
Computer, videoproiector,
Expunerea, Descrierea,
Lista materialelor didactice
Metode didactice utilizate
smartboard, tablă, hărţi etc.
Problematizarea,
necesare
Dezbaterea, Desenul,
Proiectia, Observaţia.
Coordonator Titular de Disciplină
Grad didactic, titlu, prenume, nume
Lector univ. drd. Marin CRUCERU

Semnătura

Data
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FIŞA DISCIPLINEI
Formular P103 F1
Denumirea disciplinei
Codul disciplinei

METODICA CERCETĂRILOR FIZICO-GEOGRAFICE

G/G/2/3/01B

Semestrul

Facultatea

GEOGRAFIE

Domeniul

GEOGRAFIE

Specializarea

GEOGRAFIE

Forma de
învăţământ

ZI

Numărul de credite

3

4

Numărul orelor pe semestru / activităţi 1)
Total

42

a.

b.

c.

d.

C

S

L

P

28

14

Categoria formativă a
disciplinei
Categoria de optionalitate a
disciplinei

DS

Obiective

Generale. Introducere (obiectul cercetărilor fizico-geografice ca ştiinţă), Domeniul aplicativ
al cercetărilor fizico-geografice (perspectivele cercetărilor fizico-geografice în contextul
conceptului de Dezvoltare Durabilă); Principiile şi metodele de bază ale cercetărilor
ştiinţifice fizico-geografice; Opinii asupra indicatorilor calitativi şi cantitativi în cercetările
fizico-geografice;
Indicii cantitativi şi calitativi în cartarea regiunilor fizicogeografice; Principiile şi Metodele disciplinelor fizico-geografice; Metode comune
în
cercetarea
fizico-geografică
(observaţia,
comparaţia,
experimetală,
prognoyabile); Metode de reprezentare cartografică în geografia fizică. Studiul
complex al unităţilor teritoriale (relieful ca suport al celorlalţi factori fizicogeografici; studiul fizico-geografic al luncilor, teraselor, piemonturilor şi
glacisurilor, al interfluviilor), Studiul fizico-geografic al munţilor cu relief glaciar şi
periglaciar; al regiunilor carstice; al ţărmurilor şi deltelor; al depresiunilor).
Regionarea fizico-geografică a unei unităţi colinare. Studiu de caz.
Specifice.

Analiza fizico-geografică ân vederea implementării programelor de dezvoltare
durabilă

Utilizarea indicatorilor calitativi şi cantitativi ai factorilor de mediu natural, în
vederea cartografierii fizico-geografice a orizontuilui local;

Cunoaşterea relaţiilor dintre componentele fizico-geografice ale geosistemelor şi
utilizarea terenurilor;

Deprinderea metodelor de cercetare fizico-geografice în vederea elaborăeii
programelor de utilizare raţională a terenurilor, de prevenire sau reducere a
efectelor fenomenelor extreme .

Competenţe

Cursul dezvoltă la studenţi o serie de aptitudini şi competenţe, necesare formării lor ca
specialişti ce pot implementa programe de dezvoltare economică durabilă:

capacitatea de a identifica pe baza cercetărilor fizico-geografice a stării mediului
dintr-un spaţiu geografic;

capacitatea de a preveni sau limita fenomenele hidrogeomorfologice extreme

capacitatea de a utiliza datele fizico-geografice, în principal parametrii factorilor de
mediu natural în scopul argumentării proiectelor de dezvoltare durabilă;

capacitatea de a identificarea arealelor sensibile la fenomene hidroclimatice
extreme

Conţinut (descriptori)

1. Introducere.
1.1 Cu privire la cercetarea fizico-geografică.
1.2 Obiectul cercetărilor fizico-geografice.
1.3. Domeniile aplicative ale cercetărilor fizico-geografice.
2. Metode de cercetare în geografia fizică.
2.1. Metode comune folosite în cercetarea fizico-geografică.
(observaţia, comparaţia, experimentul, prognoza).
2.2. Utilizarea indicilor calitativi şi cantitativi în cercetările fizico-geografice.
3. Metode specifice disciplinelor fizico-geografice.

DS

Discipline
Anterioare

Obligatorii
(condiţionate)
Recomandate

G/GT/1/1/1
-
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Teste şi teme de control

Facultatea de Geografie

3.1 Metode de cercetare în geomorfologie.
3.2 Metode de cercetare în climatologie.
3.3 Metode de cercetare în hidrogeografie.
3.4 Metode de cercetare în pedogeografie.
3.5 Metode de cercetare în biogeografie.
4. Metode de reprezentare cartografică în domeniile geografiei-fizice.
4.1 Metoda fondului calitativ.
4.2. Metoda izoliniilor.
4.3 Metoda semnelor.
4.4 Metoda arealelor.
4.5. Cartodiagrama şi cartograma.
5. Etapele elaborării unei lucrări cu caracter fizico-geografic.
5.1 Etapa pregătitoare (documentarea cartografică a arealului studiat).
5.2 Etapa cercetărilor de teren (localizarea, crochiul, fotografia, anchete).
5.3 Etapa elaborării studiului (structurarea, redarea grafică a
indicilor cantitativi, sintetizarea).
6. Relieful ca element de bază în cercetările fizico-geografice.
7. Studiul fizico-geografic al luncilor (limitele, desfăşurarea, geologia,
microrelieful, clima, hidrologia, pedogeorgrafia, biogeografia).
8. Studiul fizico-geografic al teraselor (geomorfologia, topoclima,
hidrogeografia, biopedogeografia).
9. Studiul fizico-geografic al piemonturilor (geologia, relieful, clima, hidrografia,
biopedogeografia).
10. Studiul fizico-geografic al depresiunilor (geologia, relieful, clima, hidrografia,
biopedogeografia).
11. Studiul fizico-geografic al ţărmurilor.
11.1. Rolul factorilor fizico-geografici în dinamica ţărmurilor.
12. Regionarea fizico-geografică.
12.1. Opinii asupra regionarii fizico-geografice a României.
12.2. Conceptul de regionare şi aplicarea lui la teritoriul naţional.
Activitea la orele de lucrări practice şi de seminar va contribui la detalierea metodologiei
studierii particularităţilor factorilor mediului natural: Documentarea cartografică în
cercetarea fizico-geografică (realizarea bazei topografice pentru studii de caz); Metoda
profilelor geomorfologice (selectarea liniilor de profil în teren şi în laborator); Cartarea
alunecărilor de teren (metode de reprezentare a formelor şi proceselor geomorfologice
actuale); Reprezentarea grafică şi cartografică a inversiunilor termice; Reprezentarea grafică
şi cartografică a caracterelor hidrologice dintr-un bazin hidrografic; Reprezentarea
cartografică a răspândirii vegetaţiei; Reprezentarea grafică şi cartografică a fenomenelor
hidrogeomorfologice extreme.
Realizarea unui referat privind caracterizarea fizico-geografică a unei regiuni geografice
bazat pe o documentare bibliografică specifică, având următoarea structură:
- Localizarea şi prezentarea regiunii analizate;
- Analiza structurii şi petrografiei locale; resursele de subsol;
- Prezentarea reliefului regiunii ca suport al celorlalţi factori naturali;
- Analiza particularităţilor climatice, hidrogeografice şi biopedogeo- grafice specifice treptei
de relief în care se află regiunea;
- Întocmirea hărţii fizico-geografice la scara 1: 100 000 a regiunii analizate;

Forma de evaluare (conform PI) Nu ştiu ce este PI de la Posea am pus si eu
E
Stabilirea notei finale (%)
- răspunsurile la examen
80%
- referat semestrial
10%
- teste pe parcursul semestrului
5%
- teme de control
5%
1.
Cioacă,
A.,
(1996),
Cartografierea
riscului
geomorfologic,
Analele Universităţii din
Bibliografia
Oradea, seria Geogr., VI, p. 25-31, abstr.
2. Cioacă, A., Niculescu, Elena (1993), Particularităţile morfoclimatice ale Depresiunii
Giurgeului, Lucr.şt. Inst. Geografie, Bucureşti, p 45 - 52, 2 fig., Abstr.
3. Dinu, Mihaela, Cioacă, A., (2001), Rolul reliefului în evoluţia spaţiului rural
subcarpatic, Com. de Geogr., V, p.45-56.
4. Donisă I. (1977), Bazele teoretice şi metodologice ale cercetării orizontului local, Edit.
Didactică şi Pedagogică, Buc., 200 p.
5. Grecu, Florina, Comănescu, Laura, (1997), Studiul reliefului. Îndrumător pentru lucrări
practice, Editura Universităţii din Bucureşti, 211 p.
6. Grigore Mihai (1979), Reprezentarea grafică şi cartografică a formelor de relief,
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Editura Academiei, Buc., p. 21-27; 61-80; 87-182; 191-209;
Mihăilescu, V., (1968), Geografia teoretică, Editura Academiei, 254 p.
Morariu, T., Velcea, Valeria, (1971), Principii şi mijloace de cercetare în geografia
fizică, Editura Academiei, p.11-14; 23-59; 61-69; 71-126; 148-166; 209-217; 231-247.
9. Posea Gr., (1987), Analiza hărţii topografice în cercetarea reliefului, în vol. Sinteze
Geografice. Lucrări practice, Editura Universităţii Bucureşti, pag. 58-70
10. Posea Gr., Cioacă A., (2003), Cartografierea geomorfologică, Editura Fundaţiei
România de Mâine Bucureşti, p. 74-142, 161-173.
11. * * (1975-1979), Atlasul Geografic R.S.România, Editura Acad. Române
12. * * (1983), Geografia României, vol. I, Geografia Fizică, p. 594-611.
13. * * (1987), Geografia României, vol. III, Carpaţii şi Depresiunea Transilvaniei
(pentru referate)
14. * * 1992), Geografia României, vol. IV Regiunile pericarpatice (pentru referate)
15. * * * (2005), Geografia României, vol. V Câmpia Română Dobrogea, litoral
(pentru referate)
Hărţi topografice (la diferite
Predarea acestui curs impune îmbinarea
Metode
scări), hărţi geologice,
metodei interogativ-complementare cu
didactice
imagini satelitare google
metoda clasică de expunere liberă, ce
utilizate
earth hârtie de calc şi hârtie
alternează în funcţie de tematică cu
milimetrică, softuri şi
utilizarea
mijloacelor
multimedia
instrumente specifice de
(computer şi video-proiector) .
cartografiere în laborator
7.
8.

Lista materialelor didactice
necesare

Coordonator Titular de Disciplină
Grad didactic, titlu, prenume, nume
Prof. univ. dr. Adrian CIOACĂ

Semnătura

Data
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FIŞA DISCIPLINEI
Formular P103 F1
Denumirea disciplinei
Codul disciplinei

SISTEMUL INFORMAŢIONAL ÎN TURISM

G/G/3/4/01C

Facultatea

GEOGRAFIE

Domeniul

GEOGRAFIE

Specializarea

GEOGRAFIE

Forma de
învăţământ

ZI

Semestrul

Numărul de
credite

4

4

Numărul orelor pe semestru / activităţi 1)
Total

42

a.

b.

c.

d.

C

S

L

P

28

-

14

Categoria formativă a
disciplinei
Categoria de optionalitate a
disciplinei

DS

Obiective
Competenţe
Conţinut (descriptori)

Programa
Utilizarea sistemului informaţional managerial în gestionarea şi dezvoltarea activităţii unei
agenţii de turism; realizarea unei bănci de date şi informaţii turistice pentru o agenţie de turism.
Programa

Teste şi teme de control

Programa

DO

Discipline
anterioare

Obligatorii
(condiţionate)
Recomandate

G/G/2/3/11
-

Forma de evaluare (conform PI)
Stabilirea notei finale (%)
- răspunsurile la examen / colocviu / lucrări practice
- activităti aplicative atestate / laborator / lucrări practice/proiect etc.
- teste pe parcursul semestrului
- teme de control
Programa
Bibliografia
Programa
Lista materialelor didactice
Metode didactice utilizate
necesare
Coordonator Titular de Disciplină
Grad didactic, titlu, prenume, nume
Prof. univ. dr. Vasile Glăvan

Semnătura

E
70%
20%
10%

dezbateri, analize,
documentare
Data
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FIŞA DISCIPLINEI
Formular P103 F1
Denumirea disciplinei
Codul disciplinei

GEOGRAFIA UTILIZARII TERENURILOR
G/G/2/3/02C

Facultatea

GEOGRAFIE

Domeniul
Specializarea
Forma de
învăţământ

GEOGRAFIE
GEOGRAFIE

Categoria
formativă a
disciplinei
Categoria de
opţionalitate a
disciplinei
Obiective

Competenţe

Conţinut
(descriptori)

Semestrul

Numărul de
credite

3

Total

ZI

Numărul orelor pe
semestru /activităţi
a.
b.
C
S

42

DS
Discipline
anterioare
DO

28

Obligatorii
(condiţionate)

G/GT/1/2/8

Recomandate

G/GT/1/1/10
G/GT/1/2/11

4

c.
L

d.
P

14

B. OBIECTIVE GENERALE:
Cursul îşi propune să contribuie la clarificarea conceptelor şi caracteristicilor legate de utilizarea
terenurilor.
2. OBIECTIVE SPECIFICE:
Prezentarea problemelor legate de repartiţia diferitelor categorii de terenuri la nivelul României şi la
nivelul globului pământesc.
Ilustrarea particularităţilor diverselor categorii de utilizare a terenurilor.
Ilustrarea celor mai noi date legate de utilizarea terenurilor.
1. Competenţe cognitive: dezvoltarea capacităţii studentului de a înţelege metodele şi tehnicile de lucru
ale geografiei, dar şi conştientizarea necesitătăţii aplicării acestora în practică. Conştientizarea
importanţei propriilor cercetări legate de învăţare, efectuate corect şi la timp.
2. Competenţe profesionale: identificarea şi soluţionarea problemelor legate de schimbarea dramatică
a modului de utilizare a terenurilor la nivel naţional şi global.
CONŢINUTUL TEMATIC DE BAZĂ:
1. Consideraţii generale
1.1. Conceptul şi definiţia geografiei utilizării terenurilor.
1.2. Componentele modului de utilizare a terenurilor.
2. Terenurile cu utilizări agricole
2.1. Structura culturilor din terenurile arabile din România
2.2. Principalele culturi agroalimentare pe glob
2.3. Terenurile viticole
2.4. Terenurile pomicole
3. Terenurile ierboase
3.1. Păşuni şi fâneţe naturale în România
3.2. Terenuri ierboase şi de tundră pe glob
4. Terenurile forestiere
4.1. Fondul forestier al României
4.2. Terenuri forestiere pe glob
5. Categorii geografice de terenuri în România
6. Terenurile cu ape sau în legătură cu apele (pe glob şi în România)
7. Terenurile cu construcţii
7.1. Terenuri cu construcţii în România
7.2. Terenuri cu construcţii pe glob
a. Arii urbane – megaoraşe
b. Oraşe capitală
c. Particularităţi planetare
d. Edificii cu înălţimi impresionante
e. Alte categorii teritoriale de construcţii
8. Alte categorii de terenuri
8.1. Munţi
8.2. Alte forme particulare de relief
8.3. Vulcani
8.4. Deşerturi
9. Terenuri afectate de fenomene de risc şi de hazarde în România
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10. Terenuri protejate
11. Teritorii politico-administrative
11.1. Statele şi teritoriile independente ale globului
11.2. Teritorii dependente

Teste şi teme de
control

TEMATICA LUCRĂRILOR PRACTICE:
1. Relaţiile dintre componentele fizico-geografice (structuri geologice, relief, climă, ape, soluri,
vegetaţie, faună) şi modul de utilizare a terenurilor.
2. Relaţiile dintre structurile socio-economice (locale, regionale, naţionale, continentale) şi modul de
utilizare a terenurilor.
3. Amenajările funciare ca factor de influenţă asupra structurii şi caracterelor teritoriale ale utilizării
terenurilor.
4. Terenurile agricole; terenurile arabile; terenurile viticole; terenurile pomicole – zone şi arii,
producţii; reprezentare grafică şi cartografică a suprafeţelor şi producţiilor.
5. Aplicaţie teren în zona periurbană a Bucureştilor (opţional)
Caracteristici ale modului de utilizare a terenurilor din …..(o unitate teritorială din România sau din
lume); Terenurile arabile din …..(o unitate teritorială din România sau din lume); Terenurile ierboase
din …..(o unitate teritorială din România sau din lume); Terenurile pomicole din . …..(o unitate
teritorială din România sau din lume); Terenurile viticole din …..(o unitate teritorială din România sau
din lume); Terenurile forestiere din ........(o unitate teritorială din România sau din lume); Amenajările
funciare necesare din ..... (o unitate teritorială din România sau din lume)

Forma de evaluare (conform PI)
E
Stabilirea notei finale (%)
- răspunsurile la examen
80%
- Media notelor acordate la seminarii / lucrări practice
20%
Bibliografia
Bibliografie Obligatorie
7. Iordan, I. (2006), România – Geografie umană şi economică, Editura Fundaţiei România de
Mâine, Bucureşti.
8. Iordan, I. (2009), Geografia utilizăriii terenurilor în România, Editura Fundaţiei România de
Mâine, Bucureşti.
9. Iordan, I. (1994), Utilizarea terenurilor în România, Rev. Geografica, I, Editura Academiei
Române, Bucureşti.
10. Iordan, I. şi colab. (1985, 2000), Harta geografico-economică, scara 1:800.000, Editura
Ştiinţifică şi Enciclopedică, Bucureşti.
11. Iordan, I. şi colab. (1963), Harta utilizării terenurilior în România, Rev. Probleme de geografie,
XI Bucureşti.
12. *** Geografia Dunării româneşti (1969), Editura Academiei Române, Bucureşti.
13. *** Atlas R. S. România (1972-1979), Editura Academiei Române, Bucureşti.
14. *** Enciclopedia geografică a României (1982) (coordonator Gr. Posea), Editura Ştiinţifică şi
Enciclopedică, Bucureşti.
15. *** Geografia României (tratat), (1983 – 2005) vol. I – V, Editura Academiei Române,
Bucureşti.
Computer, videoproiector,
Metode de instruire centrate pe
Lista materialelor
Metode didactice
tablă, anuare statistice, harta
acţiunea profesorului:
didactice necesare
utilizate
etc.
descrierea, expunerea,
explicaţia.
Metode de instruire centrate pe
activitatea studentului:
conversaţia, demonstraţia,
observarea, problematizarea,
modelarea.
Metode de instruire bazate pe
acţiune: exerciţiul, activitatea
practică, utilizarea metodelor
grafice şi cartografice specifice
geografiei.
Coordonator Titular de Disciplină
Grad didactic, titlu, prenume, nume
Lector univ. drd. Ionel BENEA

Semnătura

Data
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Anul II – Geografia Turismului
FIŞA DISCIPLINEI
Formular P103 F1
Denumirea disciplinei
Codul
disciplinei
Facultatea
Domeniul
Specializarea
Forma de
învăţământ

Categoria
formativă a
disciplinei
Categoria de
opţionalitate a
disciplinei

Obiective

Competenţe

GEOMORFOLOGIE

G/GT/2/3/01

Semestrul

5+5

Numărul orelor pe semestru / activităţi

GEOGRAFIE
GEOGRAFIE
GEOGRAFIA TURISMULUI
ZI

DF

Total

a.
C

Sem I: 56

28

28

Sem II:56

28

28

b.
S

c.
L

d.
P

Obligatorii
(condiţionate)

G/GT/1/2/12

Recomandate

Fenomene şi forme de relief cu
importanţă pentru turism;
Geografia fizică a României;
România – aşezare, structură,
relief; Sisteme Informaţionale
Geografice.

Discipline
anterioare
DI

Numărul de
credite

3+4

Scopul acestui curs îl constituie descrierea şi explicarea genetică a reliefului ca suport şi element
al mediului terestru, ca suport al vieţii şi al societăţii omeneşti. Se pune accent (din punct de vedere al
cursului) pe baza teoretică, dar în mod special pe categoriile şi tipurile de forme de relief, cu precădere
pe acelea cu care omul vine în contact mai mult sau mai puţin direct.
- Cunoaşterea proceselor geomorfologice actuale şi importanţa lor. Însuşirea unor metode de analiză şi
cartare a reliefului.
- Cunoaşterea în amănunt a tipurilor de reliefuri şi modalităţile de cartografiere geomorfologică a lor.
- Înţelegerea necesităţii regionării geomorfologice printr-o ierarhizare taxonomică în funcţie de scara
hărţi.
- Pregătirea studenţilor pentru o abordare adaptată prezentului în vederea evaluării reale a degradării
terenului printr-o analiză concretă, urmată de o concluzie pozitivă în stabilitatea mediului.
- Descifrarea şi conştientizarea intervenţiei negative a societăţii omeneşti asupra reliefului, dar şi
oportunităţile pe care le are societatea de la relief.
- Definirea şi înţelegerea geomorfologiei ca disciplină geografică şi abordarea ştiinţifică a reliefului;
- Înţelegerea noţiunilor şi conceptelor de bază în geomorfologie (noţiunea, conceptul, teoria, paradigma,
principiile, legea s.a.m.d.);
- Descrierea factorilor genetici ai reliefului;
- Cunoaşterea geomorfologiei planetare (structura internă a Terrei, curba hipsometrică, plăcile terestre,
relieful major al Terrei, transformarea unui lanţ muntos în peneplenă);
- Înţelegerea legilor generale ale geomorfologiei erozivo-acumulative;
- Familiarizarea cu procesele geomorfologice actuale (gravitaţionale);
- Cunoaşterea versanţilor (ca entitate) şi caracteristicile acestora;
- Importanţa reliefului creat de apele curgătoare;
- Înţelegerea formelor reliefului petrografic;
- Înţelegerea influenţei structurii asupra reliefului;
- Importanţa caracteristicilor climatice şi înţelegerea geomorfologiei climatice şi consecinţelor
morfoclimatice în peisaj;
- Înţelegerea vulcanismului şi a reliefului rezultat;
- Definirea şi înţelegerea geomorfologiei litorale, marine şi submarine;
- Cunoaşterea şi implementarea aportului societăţii omeneşti în peisajul geomorfologic;
- Perceperea, conştientizarea şi reprezentarea riscului geomorfologic;
- Importanţa funcţiilor şi rolul reliefului în cadrul mediului terestru şi al societăţii omeneşti;
- Importanţa cunoaşterii principiilor de bază ale regionării geomorfologice.
1. Cunoaştere şi înţelegere (cunoaşterea şi utilizarea adecvată a noţiunilor specifice disciplinei):
- înţelegerea noţiunilor şi conceptelor de bază folosite în geomorfologie;
- înţelegerea interdependenţei dintre factorii morfogenetici;
- cunoaşterea necesităţii studierii reliefului, a proceselor şi fenomenelor care îl generează;
- înţelegerea specificului morfoclimatic şi rolul acestuia în modelarea reliefului.
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2. Explicare şi interpretare (explicarea şi interpretarea unor proiecte, procese a conţinuturilor teoretice
şi practice ale disciplinei):
- explicarea raporturilor dintre mecanismele care favorizează sau frânează deplasările pe pante, tipurile
acestor deplasări şi formele de relief rezultate;
- explicarea importanţei apei în modelarea reliefului.
3. Instrumental – aplicative (proiectarea şi evaluarea activităţilor practice specifice; utilizarea unor
metode, tehnici şi instrumente de investigare şi de aplicativitate):
- interpretarea, realizarea şi analiza hărţii topografice în cercetarea reliefului;
- realizarea şi analiza reliefului prin intermediul hărţilor morfometrice, morfografice ş.a. rezultate;
- corelarea cunoştinţelor teoretice cu abilitatea de a le aplica într-un studiu de caz, în analiza reliefului.
4. Atitudinale (manifestarea unei atitudini pozitive şi responsabile faţă de disciplina în cauză,
valorificarea optimă şi creativă a potenţialului dobândit după parcurgerea disciplinei ş.a.):
- înţelegerea importanţei noţiunilor şi conceptelor în geomorfologie.
- înţelegerea poziţiei, intereselor şi necesitatea parcurgerii disciplinei în cauză, ca suport pentru celelalte
discipline geografice şi nu numai.
1. Definirea geomorfologiei ca disciplină geografică şi abordarea reliefului ca suport şi element al
mediului de viaţă şi de activitate ale societăţii umane;
2. Apariţia geomorfologiei ca ştiinţă, cauzele care au permis conturarea ştiinţei respective, precum şi
etapele parcurse anterior şi după. În cazul geomorfologiei româneşti se precizează, în plus, rolul mai
multor personalităţi şi unele lucrări fundamentale;
3. Cunoaşterea câtorva categorii de noţiuni şi concepte de bază folosite des în geomorfologia generală
(concepte generale folosite şi în alte ştiinţe; noţiuni şi concepte adaptate sau formulate recent, ca de
exemplu morfosistem, geomorfosistem, prag geomorfologic; noţiuni folosite cu înţelesuri diferite, cum
ar fi: factor, fenomen, agent, proces, structură geomorfologică ş.a.);
4. Prezentarea principalilor factori genetici, unele principii de clasificare, schema generală a clasificării,
modul cum a fost concepută evoluţia generală a reliefului (Teorii) şi însuşirea unui model foarte general
de abordare a unei analize geomorfologice;
5. Clasificarea formelor de relief impune cunoaşterea structurii Terrei, rolul astenosferei, structura şi
funcţiile litosferei, plăcile terestre şi geodinamica acestora, importanţa mecanismelor care se produc la
marginile opuse ale plăcilor, naşterea şi evoluţia munţilor, morfostructurile continentelor şi mişcările
scoarţei cu reflex în relief;
6. Cunoaşterea varietăţii interdependenţelor dintre factorii morfogenetici (uneori cu aspect antagonic,
dar mereu tinzând spre secvenţe variate de echilibru), cunoaşterea principalelor tipuri de factori
morfogenetici, realizarea unor suprafeţe de nivelare sau a unor curbe (profile) morfodinamice şi
interpretarea lor, precum şi conturarea teritorială de sisteme morfogenetice (zonale, regionale, pe agenţi
principali, sau locale);
7. Cunoaşterea principalelor legi care se aplică în desfăşurarea acţiunilor proceselor geomorfologice, a
genezei şi evoluţiei formelor de relief şi a repartiţiei lor spaţiale;
8. Cunoaşterea cauzală a asocierii proceselor şi agenţilor geomorfologici în morfosisteme teritoriale,
unele definiţii ale sistemului morfogenetic, tipuri de sisteme (după diferiţi autori) şi ordinea abordării
acestor sisteme;
9. Înţelegerea forţelor şi mecanismelor care favorizează sau frânează deplasările pe pante, tipurile
acestor deplasări şi formele de relief realizate de fiecare tip;
10. Importanţa apei în general pentru relief, marcând conceptul de sistem morfohidrografic, formele de
relief ale scurgerii temporare (premergătoare), procesele fluviatile şi două legi de bază ale eroziunii
fluviatile;
11. Delimitarea unor categorii de roci care impun tipuri de forme petrografice.
12. Delimitarea tipurilor de structuri geologice care impun, forme structurale şi cunoaşterea acestor
tipuri de forme, elementele componente (ale fiecărei forme) şi stadiile lor de evoluţie;
13. Cunoaşterea structurii şi a mecanismului de funcţionare a unui aparat vulcanic şi cunoaşterea
formelor primare ale reliefului vulcanic şi a formelor derivate prin eroziune;
14. Mediul geografic ce favorizează formarea gheţarilor, alternanţa epocilor glaciare şi interglaciare,
tipurile de gheţari, modul de acţiune al gheţarilor asupra rocilor, relieful glaciar montan şi cel de calotă;
15. Cunoaşterea mediului periglaciar, a proceselor şi agenţilor care acţionează asupra rocilor în acest
mediu;
16. Cunoaşterea caracterelor generale ale mediului arid şi semiarid şi a proceselor şi agenţilor
geomorfologici zonali şi locali;
17. Cunoaşterea agenţilor şi procesele genetice, specificul eroziunii şi acumulărilor care creează relief,
factorii care influenţează relieful litoral şi formele create de aceştia, forme impuse de oscilaţiile
îndelungate ale nivelului Oceanului Planetar, insulele, tipuri de ţărmuri şi evoluţia în timp a liniei de
litoral;
18. Modul cum omul intervine în antropizarea reliefului şi reliefurile antropice făurite de el. O
subliniere aparte se acordă peisajelor geomorfologice antropice şi antropizate;
19. Cunoaşterea fenomenelor de risc geomorfologic sub următoarele aspecte: raportul acestor fenomene
cu societatea, clasificarea sau tipizarea acestor fenomene, procesele geomorfologice care pot produce
riscuri, indici care trebuie luaţi în analiza acestor riscuri, hărţile tipurilor de risc geomorfologic dar
tipizate şi ca intensitate sau/şi periodicitate, măsuri de prevenire şi de frânare;
20. Rolul, funcţiile şi unele poziţii de control ale reliefului în mediul înconjurător şi în societate;
21. Principii şi metode de depistare, conturare şi descriere a regiunilor (unităţilor) geomorfologice,
precum şi de întocmirea şi conţinutul hărţilor de regionare geomorfologică.Ariile protejate din
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România: categorii şi mod de administrare.
- Realizarea unui referat cu o tematică bibliografică specifică temelor care vor fi abordate la orele de
laborator;
- Analiza hărţii topografice în cercetarea reliefului;
- Prezentarea analizei hărţii morfografice a teritoriului analizat;
- Prezentarea analizei hărţii hipsometrice şi a reprezentării grafice a ponderii treptelor hipsometrice;
- Prezentarea analizei hărţii densităţii fragmentării reliefului şi a reprezentării grafice a ponderii
intervalelor densităţii;
- Prezentarea analizei hărţii energiei reliefului şi a reprezentării grafice a ponderii intervalelor energiei;
- Prezentarea analizei hărţii pantelor şi a reprezentării grafice a ponderii geodeclivităţii;
- Prezentarea analizei hărţii orientării versanţilor şi a reprezentării grafice a ponderii în funcţie de
punctele cardinale;
- Prezentarea succinta a profilelor geomorfologice (panta, rupturile de pantă, morfografia acestora);
- Interpretarea şi analiza granulometrică;
- Prezentarea hărţii reliefului fluviatil (repartiţia, numerotarea şi cartografierea teraselor şi a luncii);
- Prezentarea analizei hărţii reliefului structural;
- Prezentarea analizei hărţii reliefului glaciar;
- Prezentarea analizei hărţii reliefului vulcanic;
- Realizarea blocdiagramei;
- Prezentarea analizei hărţii proceselor geomorfologice actuale (ex. legenda specifică; relieful torenţial
interpretat pe baze topografice, imagini satelitare ş.a.);
- Harta geomorfologică generală la scara 1: 100 000 a văii Buzăului între Nehoiu şi Pătârlagele
(cartografierea reţelei hidrografice, a principalelor hidronime, oronime şi cote, a perimetrelor
localităţilor; tipurile de suprafeţe cu diferite declivităţi) şi harta Copalnic – Mănăştur (interfluviile,
văile, luncile, terasele, suprafeţele de nivelare, formele create de procesele geomorfologice);
- Prezentarea analizei hărţii regionării geomorfologice; ex. harta regionării geomorfologice la scara 1:
100 000 a Câmpiei de Vest şi o unitate subcarpatică; legenda hărţii regionării geomorfologice 1:400
000;
- Realizarea unui referat în urma aplicaţiilor de teren realizate în timpul semestrului.

Forma de evaluare (conform PI)
Stabilirea notei finale (%)
răspunsurile la examen/colocviu/
lucrări practice
activităţi aplicative atestate/laborator/
lucrări practice/proiect etc.

E
80
20

- însuşirea principiilor de cartare în laborator şi pe teren;
- atribuirea diagnozei de teren a solului;
- utilizarea adecvată a metodelor, formulelor şi simbolurilor (semnelor
convenţionale) în cartografierea geomorfologică;
- evaluarea reliefului cu ajutorul hărţilor realizate;
- realizarea unor conexiuni între hărţile realizate şi utilizarea lor în scopuri
de protecţie sau de reabilitare a terenurilor.
teste pe parcursul semestrului
- studii de caz cu aplicabilitate a hărţilor realizate la orele de lucrări
practice.
teme de control
- elaborarea unor hărţi tematice însoţite de referate şi de sugestii adecvate
scopului urmărit.
- depistarea cu ajutorul hărţilor a arealelor cu riscuri geomorfologice şi
realizarea de măsuri de protecţie.
1. Posea, Gr., Cruceru N. (2002), Geomorfologie, Editura Fundaţiei România de Mâine, Bucureşti;
Bibliografie
2. Posea, Gr., Cioacă, A. (2003), Cartografierea geomorfologică, Editura Fundaţiei România de
Mâine, Bucureşti.
3. Posea, Gr. et. all (1986), Geografia de la A la Z. Dicţionar de termeni geografici. Editura
Ştiinţifică şi Enciclopedică, Bucureşti;
4. Posea, Gr., Grigore, M., Popescu, N., Ielenicz, M. (1976), Geomorfologie, Editura Didactică şi
Pedagogică, Bucureşti;
5. Posea, Gr., Ilie, I., Grigore, M., Popescu, N. (1970), Geomorfologie generală. Editura Pedagogică,
Bucureşti;
6. Posea, Gr., Grigore, M., Popescu, N., Ielenicz, M. (1976), Geomorfologie, Editura Didactică şi
Pedagogică, Bucureşti;
7. Posea, Gr., Ilie, I., Grigore, M., Popescu, N. (1970), Geomorfologie generală. Editura Pedagogică,
Bucureşti;
8. Ilieş, Dorina, Camelia, Josan, N. (2009), Geomorfosituri şi geopeisaje, Editura Universităţii din
Oradea;
9. Grigore, M. (1972), Cartografiere geomorfologică, Centrul de multiplicare al Universităţii din
Bucureşti;
10. Rădoane, Maria, Dumitriu, D., Ichim, I. (2000), Geomorfologie Vol. I, Ediţia a II-a, Editura
Universităţii Suceava;
11. Rădoane, Maria, Dumitriu, D., Ichim, I. (2001), Geomorfologie Vol. I, Ediţia a II-a, Editura
Universităţii Suceava;
12. Armaş, Iuliana (2006), Risc şi Vulnerabilitate. Metode de evaluare aplicate în geomorfologie,
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Editura Universităţii din Bucureşti;
13. Allison, R., J. edited (2002), Applied Geomorphology. Theory and Practice, John Wiley and Sons
Ltd, England;
14. Anderson, R., S., Anderson, Suzanne, P. (2011), Geomorphology. The Mecanics and Chemistry of
Landscapes, Cambridge University Press, USA;
15. Glade, T., Anderson, M., Crozier, M., J. editors (2007), Landslide Hazard and Risk, John Wiley
and Sons Ltd, England;
16. Huggett, R., J. (2007), Fundamentals of geomorphology, Second edition, Routledge Fundamentals
of Physical Geography, Taylor and Francis Group, London and New Zork;
17. Kondolf M., G., Piegay, H. editors (2009), Tools in Fluviatil Geomorphology, John Wiley and
Sons Ltd, England;
Hărţi topografice (la diferite scări),
Expunerea, analiza, sinteza,
Lista materialelor
Metode didactice
hărţi geologice, aerofotograme,
cartografierea, abordarea
didactice necesare
utilizate
imagini satelitare hârtie de calc, hârtie
interactivă a studiilor de caz,
milimetrică, instrumente şi aparatură
vizionarea de filme
de cartografiere în laborator
documentare, realizarea şi
(curbimetru, planimetru ş.a.),
analiza referatelor. Realizarea
computer şi softuri de cartografiere,
şi analizarea hărţilor şi
instrumente de analiză în teren
încercarea de a le utiliza în
(umidometru, ph-metru,
scopuri practice de amenajare
penetrometru, GPS, staţie totală,
a terenului.
clinometru, laser-metru s.a.).
Coordonator Titular de Disciplină
Grad didactic, titlu, prenume, nume
Conf. univ. dr. Nicolae CRUCERU

Semnătura

Data
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FIŞA DISCIPLINEI
Formular P103 F1
Denumirea disciplinei
Codul disciplinei

FENOMENE ŞI FORME DE RELIEF CU IMPORTANŢĂ PENTRU TURISM

G/GT/2/4/02

Semestrul

Facultatea

GEOGRAFIE

Domeniul

GEOGRAFIE

Specializarea

GEOGRAFIA TURISMULUI

Forma de
învăţământ

ZI

Categoria formativă a
disciplinei
Categoria de optionalitate a
disciplinei

Obiective

Competenţe

Conţinut (descriptori)

Numărul de
credite

4

Numărul orelor pe semestru / activităţi 1)
Total

56

DF
DI

6

Discipline
anterioare

Obligatorii
(condiţionate)
Recomandate

a.

b.

c.

d.

C

S

L

P

28

14

14

-

G/GT/1/1/13
Geografia fizica a Romaniei,
Introducere in geografia regionala a
Romaniei

Împortanţa cursului se bazează pe furnizarea de cunoştinţe teoretice şi practice, dar şi pe
formarea de aptitudini, deprinderi şi competenţe necesare patronilor, funcţionarilor,
jurnaliştilor, analiştilor şi evaluatorilor din domeniul turismului.
Fenomenele şi formele de relief reprezintă o resursă turistică esenţială, în numeroase
cazuri suportul activităţilor turistice, iar cunoaşterea lor, precum şi dobândirea unor deprinderi,
aptitudini şi competenţe de analiză, evaluare şi prognoză sunt obligatorii pentru cei care
lucrează în domeniul turismului.
Lucrătorii din domeniul turismului dobândesc cunoştinţele şi metodologia necesare
evaluării potenţialului turistic al reliefului, în vederea elaborării de materiale de promovare cu
conţinut ştiinţific.
 Relieful ca suport al infrastructurii turistice; formele de relief ca obiective
turistice; peisajele geomorfologice; trasee şi drumeţia turistică pe diferitele categorii de
relief; fenomenele şi hazardele geografice specifice diferitelor categorii de relief, constitue
repere ale acestui curs şi o obligaţie profesională pentru cei din domeniul turismului de a
le cunoaşte şi utiliza în activitatea lor zilnică.
 Cunoaşterea şi însuşirea metodologiei de cercetare şi evaluare a fenomenelor şi
formelor de relief cu potenţial turistic, în scopul valorificării lor turistice.
Formarea de abilităţi şi competenţe cognitive şi practice în evaluarea calitativă şi cantitativă a
fenomenelor şi formelor de relief cu potenţial turistic în vederea valorificării lor turistice
durabile, respectiv protecţia şi conservarea acestora.
CONŢINUTUL TEMATIC DE BAZĂ
10. Relieful ca suport şi element al mediului înconjurător şi al infrastructurii turistice.
11. Tipuri (categorii) principale de relief cu potenţial turistic (munte, deal, podiş, câmpie;
munte vulcanic, munte horst etc).
12. Reliefuri sculpturale: văi, defilee, canioane, chei, cascade; meandre, popine, lunci, terase
etc.
13. Reliefuri petrografice: căpăţâni de zahăr, inselberguri, pedimente, ace, colţi, creste de
cocoş, coloane, tigăi, babe, sfincşi, piramide coafate, lapiezuri, doline, polii, văi oarbe,
sohodol, sorb, peşteri, avene, peşteri cu gheţari, poduri suspendate, izbucuri, izvoare
vocluziene, gururi, vulcani noroioşi, torenţi noroioşi, alunecări, prăbuşiri, klippe, cueste,
ziduri ciclopice etc.
14. Relieful deltaic.
15. Relieful litoral. Descrierea rolului insulelor, peninsulelor, fiordurilor, estuarelor în
dezvoltarea turismului litoral.
16. Descrierea rolului porturilor în descoperirile geografice, în lărgirea orizontului de
cunoaştere şi a dezvoltării turismului internaţional.
17. Relieful deşertic.
18. Hazarde naturale de litoral.
19. Peisaje geomorfologice.
20. Geomorfosituri.
21. Forme de relief favorabile practicării turismului: pârtii de schi, puncte de belvedere,
puncte panoramice, locuri de pus cortul etc.
22. Fenomene şi hazarde geografice în munte, dealuri, lunci, pe diferite pante şi tipuri de timp.
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23. Echipamente obligatorii în drumeţia de munte
TEMATICA SEMINARII
1. Stabilirea temelor de seminar şi a echipelor de lucru. Prezentarea bibliografiei generale.
2. Metodele de bază ale cercetării geografice: metoda observaţiei; metoda comparaţiei; metoda
experimentală; metoda prognozei.
3. Etapele cercetării geografice: documentarea de birou; cercetarea la teren; elaborarea
concluziilor şi redactarea studiului.
4. Cercetarea geografică a formelor de relief litorale şi deltaice.
5. Cercetarea geografică a formelor de relief deşertice.
6. Cercetarea geografică a formelor de relief vulcanice.
7. Cercetarea geografică a formelor de relief carstice.
TEMATICA LUCRARI PRACTICE
1. Prezentarea şi realizarea unei fişe de evaluare a unei staţiuni turistice.
2. Prezentarea metodologiei de elaborare a documentaţiilor şi studiilor de caz pentru evaluarea
fenomenelor şi formelor de relief cu potenţial turistic în vederea valorificării lor turistice
durabile.
3. Realizarea de schiţe, desene, profile, grafice şi hărţi specifice turismului.
4. Reprezentarea grafică şi cartografică a formelor de relief litorale şi deltaice.
5. Reprezentarea grafică şi cartografică a formelor de relief deşertice.
6. Reprezentarea grafică şi cartografică a formelor de relief vulcanice.
7. Reprezentarea grafică şi cartografică a formelor de relief carstice.
Prezentarea şi realizarea unei fişe de evaluare a unei staţiuni turistice.
Reprezentarea grafică şi cartografică a formelor de relief.
Reprezentarea grafică şi cartografică a formelor de relief vulcanice.
Reprezentarea grafică şi cartografică a formelor de relief carstice.

Forma de evaluare (conform PI)
E
Stabilirea notei finale (%)
- răspunsurile la examen / colocviu / lucrări practice
60%
- activităti aplicative atestate / laborator / lucrări practice/proiect etc.
30%
- teste pe parcursul semestrului
10%
- teme de control
1. Posea, Gr. (2005), Geomorfologia României, Editura Fundaţiei România de Mâine,
Bibliografia
Bucureşti.
2. Bonifaciu, S. (coordonator) (1983), România, ghid turistic, Editura Sport – turism,
Bucureşti.
3. Bleahu, M., Brădescu, Vl., Marinescu Fl. (1976), Rezervaţii naturale geologice în
România, Editura Tehnică.
4. Posea, Gr., et. al. (1986), Geografia de la A la Z (Dicţionar de termeni geografici),
Editura Ştiinţifică, şi Enciclopedică, Bucureşti.
5. Petrea R., Petrea D. (2000), Turismul rural, Presa Universitară Clujeană, Cluj.
În scopul atingerii
Expunerea sistematică,
Lista materialelor didactice
Metode didactice utilizate
obiectivelor cursului se vor
explicaţia, observarea,
necesare
utiliza metode didactice
conversaţia euristică,
specifice: teme pentru studiu
comparaţia, problematizarea,
individual, documentare,
lucrul cu harta şi exerciţiul
studii de caz, referate,
geografic, modelarea,
discuţii, dezbateri.
Prezentarea temelor se va
realiza cu ajutorul mijloacelor
multimedia (computer şi
video-proiector): filme,
diapozitive, imagini etc
Coordonator Titular de Disciplină
Grad didactic, titlu, prenume, nume
Prof. univ. dr. doc. HC Grigore POSEA

Semnătura

Data
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FISA DISCIPLINEI
Formular P103 F1
Denumirea disciplinei
Codul disciplinei

POTENŢIAL TURISTIC ŞI VALORIFICAREA LUI

G/GT/2/3/03

Semestrul

Facultatea

GEOGRAFIE

Domeniul

GEOGRAFIE

Specializarea

GEOGRAFIE TURISMULUI

Forma de
învăţământ

ZI

Numărul de
credite

1

6

Numărul orelor pe semestru / activităţi 1)
Total

56

a.

b.

c.

d.

C

S

L

P

2

2

Categoria formativă a
disciplinei
Categoria de optionalitate a
disciplinei

DS

Obiective

Oferirea unei imagini sintetice asupra potenţialului turistic în general, în România şi pe
mapamond şi posibilităţile de valorificare a acestuia (forme de turism, structuri de primire
turistică cu funcţie de cazare, fluxuri turistice). Însuşirea unor definiţii, concepte, terminologii
privind potenţialul turistic în structura şi diversitatea sa. Cunoaşterea de către studenţi, a
principalelor particularităţi şi forme de potenţial turistic din România şi de pe mapamond.

Competenţe

După absolvirea cursului Potenţial turistic şi valorificare studenţii vor şti:

Să definească potenţialul turistic

Structura potenţialului turistic

Categoriile de potenţial turistic

Cum poate fi valorificat potenţialul turistic.
Cap. 1. POTENŢIALUL TURISTIC
Definiţie
Concepte
Structură
Cap. 2. CATEGORII DE POTENŢIALUL TURISTIC
Potenţial turistic montan
Potenţial turistic balnear
Potenţial turistic de litoral
Potenţial turistic al ariilor protejate
Potenţial turistic cultural-istoric
Cap. 3. VALORIFICAREA POTENŢIALULUI TURISTIC
Forme de turism
Baza de cazare
Circulaţia turistică internaţională
SEMINARII
Concepte şi structura potenţialului turistic.
Potenţialul turistic natural, componente şi analize.
Potenţialul turistic antropic, componente şi analize.
Comparaţii între potenţialul turistic şi patrimoniul turistic, între resursă şi atracţii turistice.
Forme şi caracteristici ale potenţialului turistic în România şi pe glob.
Analiza formelor de turism specifice fiecărui tip de potenţial turistic.
Staţiuni turistice în România şi pe glob specifice fiecărei categorii de potenţial turistic.
Potenţialul turistic: valorificare şi protecţia resurselor turistice şi a mediului înconjurător.

Conţinut (descriptori)

Teste şi teme de control

Discipline
anterioare

DO

Obligatorii
(condiţionate)
Recomandate

-

Tematica referatelor cuprinde analize pe tipuri de potenţial turistic şi valorificare în România şi în
Europa

Forma de evaluare (conform PI)
Stabilirea notei finale (%)
- răspunsurile la examen / colocviu / lucrări practice
- activităti aplicative atestate / laborator / lucrări practice/proiect etc.

Examen
80
10
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- teste pe parcursul semestrului
- teme de control
Bibliografia

Lista materialelor didactice
necesare

10
Glăvan Vasile (2005), Geografia Turismului, Edit. Fundaţiei „România de Mâine“, Bucureşti.
Glăvan Vasile (2004), Sinteze. Anul III, Facultatea de Geografie, pg. 166-183, , Edit. Fundaţiei
„România de Mâine“, Bucureşti.
Curs, hărţi ale României şi
Expunerea, sinteza, analiza,
Metode didactice utilizate
pe continente, albume şi
vizionarea
de
filme
tipărituri turistice, hărţi
documentare, studii de caz,
turistice, statistici turistice
referate, dezbateri etc.
etc.
Prezentarea temelor se va
realiza
cu
ajutorul
mijloacelor
multimedia
(computer
şi
videoproiector).
1.
2.

Coordonator Titular de Disciplină
Grad didactic, titlu, prenume, nume
Lector univ. dr. Iulica VĂDUVA

Semnătura

Data
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FIŞA DISCIPLINEI
Formular P103 F1
Denumirea disciplinei
Codul disciplinei

GEOGRAFIA FIZICĂ A ROMÂNIEI

G/GT/2/3/04

Semestrul

Facultatea

GEOGRAFIE

Domeniul

GEOGRAFIE

Specializarea

GEOGRAFIA TURISMULUI

Forma de
învăţământ

ZI

Numărul de
credite

3

5

Numărul orelor pe semestru / activităţi 1)
Total

56

a.

b.

c.

d.

C

S

L

P

28

14

14

Categoria formativă a
disciplinei
Categoria de optionalitate
a disciplinei

DF

Obiective

Sublinierea rolului pe care îl are aşezarea geografică a României pe Glob, în Europa, în U.E.,
la Carpaţi, Dunăre şi Marea Neagră.
Să dezvolte pe larg diversitatea reliefului României, ca bază şi element al mediului său
geografic, ca specific pe plan mondial şi european pentru dezvoltarea durabilă a ţării.
Elementele cadrului fizico-geografic dintr-un anumit spaţiu reprezintă componente esenţiale
ale peisajului. Interrelaţiile dintrea acestea dau ansamblul peisajului.
Cursul îşi propune să contribuie la înţelegearea acestor interrelaţii, care sunt relativ greu de
surprins, dar care odata înţelese definitivează pregatirea complexă a unui geograf.
Înţelegerea interdependenţelor realizate între elementele cadrului natural specifice României şi
sublinierea rolului reliefului în repartiţia acestora.
Înţelegerea rolului reliefului în sistematizarea teritoriului şi chiar a regionalizării.
1. Importanţa reliefului şi proceselor geomorfologice în cultura şi în societatea contemporană;
1.1. Importanţa economică, socială şi culturală a Carpaţilor, a Dunării şi Mării Negre;
1.2. Morfostructuri care sunt monumente ale naturii, monitorizare şi ocrotire;
2. Obiective, politici, strategii ale organelor administrative pentru o folosire calitativă şi
diversificată a reliefului;
2.1. Planuri naţionale de dezvoltare pentru regiuni economice;
3. Fundamentele teoretice ale managementului reliefului în economie (dezvoltare durabilă),
cultură, educaţie, ştiinţă.
4. Clima României
4.1. Circulaţia generală a atmosferei şi centrii barici
4.2 Elementele climatice şi fenomenele meteorologice specifice
4.3Etajele şi regiunile climatice
4.4 Clima şi mediul geografic
5. Apele României
5.1. Apele subterane
5.2. Râurile
5.3. Dunărea
5.4. Lacurile
5.5. Marea Neagră
5.6. Dezvlotarea şi gospodărirea durabilă a resurselor de apă
6. Biogeografia României
6.1. Originea şi repartiţia elementelor floristice
6.2. Evoluţia mediilor bioclimatice şi a vegetaţiei
6.3 Principalele tipuri de vegetaţie
6.4 Fauna
6.5 Regionarea biogeografică
7. Solurile României
7.1. Tipurile de sol din România
7.2. Distribuţia regională a solurilor României
7.3. Protecţia, ameliorarea şi dezvoltarea durabilă a solurilor
8. Hazardele naturale
Tematica seminariilor:
1.Regiunile morfostructurale. Scara morfocronologică. Sistemul geomorfologic românesc
2. Tipuri şi subtipuri majore de relief
3. Suprafeţele şi nivelurile de eroziune piemonturile, glacisurile şi pedimentele

Competenţe
Conţinut (descriptori)

DI

Discipline
anterioare

Obligatorii
(condiţionate)
Recomandate

G/GT/1/1/13
Geologie, Climatologie, Hidrologie,
Pedologie, Biogeografie
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Teste şi teme de control

4. Relieful structural şi petrografic
5. Relieful vulcanic
6. Relieful fluviatil
7. Condiţiile generale ale modelării reliefului în cuaternar. Relieful glaciar şi periglaciar
8. Relieful litoral şi platforma continentală
9. Procesele geomorfologice actuale regionarea geomorfologică
10. Clima României
11. Apele României
12. Vegetaţia şi fauna româniei
13. Solurile româniei
14. Hazardele naturale
1. Rolul Carpaţilor în impunerea formei rotunde a României şi în delimitarea judeţelor;
2. Orientări turistice europene spre Carpaţi (motive) şi drumurile europene;
3. Analiza văilor transversal-carpatice (studiu de caz: Dunărea, Oltul, Mureşul);
4. Prezentarea succinta a tipurilor genetice de relief (pe unităţi fizico-geografice);
5. Relieful – substrat al mediului natural şi al activităţilor umane (studiu de caz: o unitate fizicogeografică/pentru fiecare student).
6. Forme de relief cu importanţă pentru turism
7. Studii fizico-geografice de caz dintr-un spaţiu ales.
8.Probleme privind degradarea mediului din orizontul local.

Forma de evaluare (conform PI)
E
Stabilirea notei finale (%)
- răspunsurile la examen / colocviu / lucrări practice
60%
- activităti aplicative atestate / laborator / lucrări practice/proiect etc.
20%
- teste pe parcursul semestrului
20%
- teme de control
1. Călinescu, R (1972), Biogeografia României, Editura Ştiinţifică, Bucureşti,
Bibliografia
2. Cruceru, N., (2008), Introducere în geografia Regională a României, Editura Fundaţiei
România de Mâine, Bucureşti;
3. Florea, N şi colab. (1968), Geografia solurilor României, Editura Ştiinţifică, Bucureşti,
4. Ilieş, Dorina, Camelia, Josan, N. (2009), Geomorfosituri şi geopeisaje, Editura
Universităţii din Oradea;
5. Posea, Gr., Popescu, N., Ielenicz, M. (1974), Relieful României, Editura Ştiinţifică,
Bucureşti.
6. Posea, Gr., et. all (1982), Enciclopedia geografică a României, Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică,
Bucureşti;
7. Posea, Gr. (1997), Câmpia de Vest a României, Editura Fundaţiei România de Mâine,
Bucureşti;
8. Posea, Gr. (1999), România - geografie şi geopolitică, Editura Fundaţiei România de Mâine,
Bucureşti;
9. Posea, Gr. (2001), Vulcanismul şi relieful vulcanic - hazarde, dezastre, relieful vulcanic
din România, Editura Fundaţiei România de Mâine, Bucureşti;
10. Posea, Gr. (2003), Geografia fizică a României, Partea I, Editura Fundaţiei România de
Mâine, Bucureşti.
11. Posea, Gr. (2004), Geografia fizică a României. Partea a doua. Clima. Apele.
Biogeografia. Splurile. Hazardele naturale, Editura Fundaţiei „România de Mâine”,
Bucureşti,
12. Posea, Gr. (2005), Geomorfologia României, Editura Fundaţiei România de Mâine,
Bucureşti.
13. Posea, Gr. (2008), Geografia fizică a României – sinteză metodică, Editura Fundaţiei
„România de mâine”, Bucureşti
14. Ujvari, I (1972), Geografia apelor României, Editura Ştiinţifică, Bucureşti, 1972
15. *** Atlas climatologic al R.S.R, CSA, IM, Bucureşti
16. *** (1983) Geografia României, I, Geografie fizică, Editura Academiei, Bucureşti
Harta fizică a României,
Expunerea sistematică,
Lista materialelor didactice
Metode didactice utilizate
harta geomorfologică a
explicaţia, observarea,
necesare
României, harta geologică a
conversaţia euristică,
României, hărţi
comparaţia, problematizarea,
geomorfologice speciale,
lucrul cu harta şi exerciţiul
hărţi speciale, imagini
geografic, modelarea,
satelitare, calculator,
demonstraţia
videoproiector, hârtie
milimetrică şi de calc
Coordonator Titular de Disciplină
Grad didactic, titlu, prenume, nume
Lector. univ. dr. Dan EREMIA

Semnătura

Data
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FIŞA DISCIPLINEI
Formular P103 F1
Denumirea disciplinei
Codul disciplinei

GEOGRAFIA UMANĂŞI ECONOMICĂ A ROMÂNIEI

G/GT/2/3/06

Semestrul

Facultatea

GEOGRAFIE

Domeniul

GEOGRAFIE

Specializarea

GEOGRAFIA TURISMULUI

Forma de
învăţământ

ZI

Categoria formativă a
disciplinei
Categoria de optionalitate a
disciplinei
Obiective

Competenţe

Numărul de
credite

4

Numărul orelor pe semestru / activităţi 1)
Total

a.

56
DF
DI

5

Discipline
anterioare

Obligatorii
(condiţionate)
Recomandate

b.

c.

d.

C

S

L

P

28

14

14

-

G/GT/1/2/8
Geografia turismului în România

A. OBIECTIVE GENERALE:
Cursul prezintă structurile teritoriale la nivel naţional, regional şi local privind geografia
istorică şi toponimia, geografia populaţiei şi aşezărilor, aspectele teritorial administrative,
geografia economică.
B. OBIECTIVE SPECIFICE:
Prezentarea problemelor legate de etapele de populare a teritoriului românesc.
Explicarea principalelor categorii de toponime.
Ilustrarea principalelor caracteristici ale geografiei populaţiei: evoluţia numerică a populaţiei
României, mişcarea naturală şi migratorie a populaţiei, structurile geodemografice;
Prezentarea caracteristicilor definitorii ale aşezărilor umane.
Explicarea potenţialului economic al României.
Prezentarea principalelor caracteristici ale industriei în România.
Prezentarea principalelor caracteristici ale geografiei utilizării terenurilor în România.
Ilustrarea principalelor caracteristici ale geografiei căilor de comunicaţie.
Prezentarea caracteristicilor definitorii ale geografiei comerţului.
Prezentarea caracteristicilor definitorii ale geografiei turismului în România.
1. Competenţe generale
 perceperea coerentă a elementelor, proceselor si fenomenelor care definesc geografia
populaţiei
 investigarea si interpretarea unor fenomene si procese specifice geografiei populaţiei,
percepute direct sau mediat
 explicarea si descrierea unor elemente, procese si fenomene geodemografice, utilizând
limbajul specific
 relaţionarea fenomenelor din realitate cu reprezentarea lor (cartografică, grafică etc.)
 aplicarea în viaţa cotidiană a cunoştinţelor din domeniul studiat şi integrarea lor în alte
domenii
2. Competenţe specifice disciplinei
2.1. Cunoaştere, înţelegere, explicare şi interpretare

identificarea elementelor specifice domeniului studiat

analiza si interpretarea unor date şi situaţii concrete referitoare la aspecte legate de
geografia populaţiei

explicarea coerentă a unei realităţi, folosind terminologia specifică

utilizarea informaţiilor din mass-media în contextul sistemului de probleme ale
lumii contemporane

aplicarea în viaţa cotidiană a elementelor dobândite prin studiul domeniului
respectiv
2.2. Instrumental-aplicative

utilizarea adecvată a noţiunilor specifice geografiei populaţiei

participarea la dezbaterea unor situaţii reale sau imaginare
2.3. Atitudinale
 manifestarea unei atitudini pozitive si responsabile faţă de domeniul educaţiei, faţă
de cunoaştere, societate, cultură, civilizaţie
 curiozitate pentru explorarea mediului geografic
 respect pentru diversitatea naturală şi umană
 conservarea şi ocrotirea mediului de viaţă
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Conţinut (descriptori)

Teste şi teme de control

Facultatea de Geografie

 cultivarea unui mediu ştiinţific centrat pe valori şi relaţii democratice
 promovarea unui sistem de valori culturale, morale şi civice
 valorificare optimă şi creativă a propriului potenţial în activităţile ştiinţifice
 participarea la propria dezvoltare profesională
Introducere (România, ţară carpatică, dunăreană, pontică); Cadrul natural al României –
(relieful, clima, reţeaua hidrografică, vegetaţia, fauna) ;
Geografie istorică
Toponimie geografică
Structuri administrativ-teritoriale (evoluţie în timp şi spaţiu; unităţi administrativ-teritoriale
şi unităţi teritoriale);
Geografia populaţiei
Evoluţia numerică a populaţiei
Densitatea populaţiei
Mişcarea naturală
Mobilitatea populaţiei
Structurile geodemografice;
Geografia aşezărilor omeneşti
Evoluţia în timp şi spaţiu a aşezărilor;
Forme regionale de habitat;
Categorii geografice fundamentale de aşezări – aşezările rurale şi aşezările urbane;
Alte categorii de aşezări;
Dotări edilitare şi gospodărire comunală;
Atractivitatea aşezărilor;
Procesul de urbanizare;
Dispersia teritorială a aşezărilor;
Ierarhizarea pe ranguri a reţelei naţionale de localităţi.
Geografia activităţilor industriale (industria extractivă; industria prelucrătoare; energia
electrică; regionarea geografică a industriei);
Geografia utilizării terenurilor (terenuri agricole, terenuri forestiere, terenuri cu ape, alte
categorii de terenuri; creşterea animalelor; zone şi tipuri geografice de utilizare a terenurilor).
Geografia căilor de comunicaţie şi transporturilor.
Geografia comerţului.
Geografia turismului.
SEMINARII SI LUCRARI PRACTICE:
Faze de populare a teritoriului românesc. Categorii de toponime.
Structurile teritorial administrative ale României.
Evoluţia numerică a populaţiei României. Structurile geodemografice.
Tipuri teritoriale şi funcţionale de aşezări rurale.
Mărimea demografică a şezărilor urbane.
Resursele energetice ale României.
Regiuni industriale ale României.
Zone viticole din România. Regiuni pomicole din România.
Caracteristici ale căilor de comunicaţie şi ale transporturilor în România.
Potenţialul turistic al României.
Caracteristici istorice ale …..….(se alege o unitate fizico-geografică, un judeţ, o localitate).
Caracteristici ale toponimiei în ….(se alege o unitate fizico-geografică, un judeţ, o localitate).
Mişcarea naturală şi migratorie în ….…..….(se alege o unitate fizico-geografică, un judeţ, o
localitate(.
Caracteristici geodemografice ale… (se alege o unitate fizico-geografică, un judeţ, o
localitate).
Structurile geodemografice ale…….…..….(se alege o unitate fizico-geografică, un judeţ, o
localitate).
Aşezările rurale şi urbane din ……..….(se alege o unitate fizico-geografică, un judeţ, o
localitate).
Studiu de geografia populaţiei şi aşezărilor din… (se alege o unitate fizico-geografică, un
judeţ, o localitate).
Caracteristici ale industriei din …..….(se alege o unitate fizico-geografică, un judeţ, o
localitate).
Caracteristici ale resurselor naturale din ……..….(se alege o unitate fizico-geografică, un
judeţ, o localitate).
Caracteristici ale agriculturii din ….(se alege o unitate fizico-geografică, un judeţ, o
localitate).
Caracteristici ale căilor de comunicaţie din….…..….(se alege o unitate fizico-geografică, un
judeţ, o localitate
Caracteristici ale turismului din… (se alege o unitate fizico-geografică, un judeţ, o
localitate).
Studiu de geografie economică din… (se alege o unitate fizico-geografică, un judeţ, o
localitate).
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Forma de evaluare (conform PI)
C
Stabilirea notei finale (%)
- răspunsurile la examen / colocviu / lucrări practice
50%
- activităti aplicative atestate / laborator / lucrări practice/proiect etc.
30%
- teste pe parcursul semestrului
10%
- teme de control
10%
Bibliografia
A. Bibliografie obligatorie/minimală:
1. Iordan I. (2006) – Geografie Umană şi Economică a României, Editura Fundaţiei
România de Mâine, Bucureşti.
2. Iordan, I (2001) – Structuri administrativ-teritoriale în România, Editura CD Press,
Bucureşti
3. * * (1984), Geografia României, tratat, vol. II, Editura Academiei Române,
Bucureşti.
B. Bibliografie facultativă:
1. Bondrea, A. (2000), Starea Naţiunii 2000, vol. I, Editura Fundaţiei României de Mâine,
Bucureşti.
2. Vlăsceanu, Gh., Ianoş, I. (1998), Oraşele României, Editura Odeon, Bucureşti
C. Bibliografie suplimentară:
1. * * (1972–1979), Atlas România, Editura Academiei Române, Bucureşti
2. * * (1982) Enciclopedia geografică a României (coordonator Gr. Posea), Editura
Ştiinţifică şi Enciclopedică, Bucureşti.
3. * * (1950-2011), Anuare Statistice, Institutul Naţional de Statistică, Bucureşti
4. * * (1930-2011), Recensăminte, Institutul Naţional de Statistică, Bucureşti
5. * * * (2000-2011), Buletine statistice, Institutul Naţional de Statistică, Bucureşti
Computer, videoproiector,
Se vor utiliza metode didactice
Lista materialelor didactice
Metode didactice
tablă, harta, atlas, hartie de
specifice:
necesare
utilizate
calc, hartie milimetrica,
- metode de instruire centrate pe
instrumente pentru desen etc.
acţiunea profesorului:
povestirea, descrierea,
expunerea, explicaţia;
- metode de instruire centrate pe
activitatea studentului:
conversaţia, demonstraţia,
observarea, problematizarea,
modelarea;
- metode de instruire bazate pe
acţiune: exerciţiul, activitatea
practică, utilizarea metodelor
grafice şi cartografice specifice
geografiei populaţiei.
Coordonator Titular de Disciplină
Grad didactic, titlu, prenume, nume
Lector univ. dr. Mădălina-Teodora ANDREI

Semnătura

Data
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FIŞA DISCIPLINEI
Formular P103 F1
Denumirea disciplinei
Codul disciplinei

GEOGRAFIA ŞI ECONOMIA TURISMULUI

G/GT/2/3/07

Semestrul

Facultatea

GEOGRAFIE

Domeniul

GEOGRAFIE

Specializarea

GEOGRAFIA TURISMULUI

Forma de
învăţământ

ZI

Numărul de
credite

3

5

Numărul orelor pe semestru / activităţi 1)
Total

a.

b.

c.

d.

C

S

L

P

56

28

14

14

Obligatorii
(condiţionate)
Recomandate

-

Categoria formativă a
disciplinei
Categoria de optionalitate a
disciplinei

DF

Obiective
Competenţe

Conţinut (descriptori)

Programa
Competenţe generale: întocmirea unui studiu de valorificare a potenţialului turistic dintr-o
regiune; analiza activităţii de turism pe baza indicatorilor statistici; realizarea unor cercetări
tematice complexe în domeniul turismului.
Competenţe speciale: utilizarea metodelor moderne de cercetare a pieţei turistice; întocmirea
unei bănci de date turistice.
Programa

Teste şi teme de control

Programa

DI

Discipline
anterioare

-

Forma de evaluare (conform PI)
Stabilirea notei finale (%)
- răspunsurile la examen / colocviu / lucrări practice
- activităti aplicative atestate / laborator / lucrări practice/proiect etc.
- teste pe parcursul semestrului
- teme de control
Programa
Bibliografia
videoproiector, hărţi, tablă
Lista materialelor didactice
Metode didactice utilizate
necesare
Coordonator Titular de Disciplină
Grad didactic, titlu, prenume, nume
Prof. univ. dr. Vasile GLĂVAN

Semnătura

E
70%
20%
10%

dezbateri, analize,
documentare
Data
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FISA DISCIPLINEI
Formular P103 F1
Denumirea disciplinei
Codul disciplinei

GEOGRAFIA CONTINENTELOR (EUROPA, ŢĂRILE EXTRAEUROPENE)

G/GT/2/3/09

Semestrul

Facultatea

GEOGRAFIE

Domeniul

GEOGRAFIE

Specializarea

GEOGRAFIA TURISMULUI

Forma de
învăţământ

ZI

Numărul de
credite

4

5

Numărul orelor pe semestru / activităţi 1)
Total

56

a.

b.

c.

d.

C

S

L

P

28

28

Categoria formativă a
disciplinei
Categoria de optionalitate a
disciplinei

DF

Obiective

A. OBIECTIVE GENERALE:
Cunoaşterea condiţiilor naturale, a rolului resurselor naturale şi umane în înţelegerea
modului de dezvoltare socio-economică a diferitelor regiuni geografice ale Europei şi a unor
state din celelalte continente.
Cursul îşi propune să realizeze o înţelegere a evoluţiei şi relaţiilor socio-economice în
cadrul Uniunii Europene şi pe plan internaţional.
B. OBIECTIVE SPECIFICE:
Cunoaşterea condiţiilor naturale, socio-economice şi aspectele geodemografice în
realizarea integrării diferitelor state în Uniunea Europeană.
Analiza comparativă asupra resurselor naturale, aspectele economice şi geodemografice
din Statele Unite, Canada şi ţările din America Latină.
Analiza comparativă asupra resurselor naturale, condiţiilor economice şi geodemografice din
China şi Japonia, Ţările Magrebului, Egipt şi Republica Sud Africană, Australia şi Noua
Zeelandă.

DI

Discipline
anterioare

Obligatorii
(condiţionate)
Recomandate

Competenţe
Conţinut (descriptori)

Teste şi teme de control

CONŢINUTUL TEMATIC DE BAZĂ – Studiu Individual:
1. Cadrul natural, resursele naturale, cadrul socio-economic şi aspectele geodemografice
din: Europa de Vest, Europa Centrală şi Nordică, Europa de Sud şi Europa CentralEstică.
2. Cadrul natural, resursele naturale, cadrul socio-economic şi aspectele geodemografice
din Canada şi Statele Unite ale Americii.
3. Cadrul natural, resursele naturale, cadrul socio-economic şi aspectele geodemografice
din Ţările Andine, Brazilia şi Argentina.
4. Cadrul natural, resursele naturale, cadrul socio-economic şi aspectele geodemografice
din Ţările Magrebului, Egipt şi Republica Sud Africană.
5. Cadrul natural, resursele naturale, cadrul socio-economic şi aspectele geodemografice
din China şi Japonia
6. Cadrul natural, resursele naturale, cadrul socio-economic şi aspectele geodemografice
din Australia şi Noua Zeelandă.
CONŢINUTUL ACTIVITATILOR ASISTATE
1. Problematica dezvoltării durabile în Europa şi pe plan mondial.
2. Analiza comparativă asupra resurselor naturale, aspectelor economice şi
geodemografice (diagrame, cartodiagrame, hărţi, etc.)
Europa de Vest (Franţa, Marea Britanie, Benelux)
Europa Centrală şi Nordică (Germania şi ţările Scandinave)
Europa Sudică (Spania, Italia, Grecia)
Europa Central Estică (Austria, Cehia, Slovacia, Ungaria, România)
Europa Estică: Federaţia Rusă
3. Analiza comparativă asupra resurselor naturale, aspectelor economice şi
geodemografice din Statele Unite ale Americii, Canada şi ţările din America Latină
4. Analiza comparativă asupra resurselor naturale aspectelor economice şi
geodemografice din India, China şi Japonia.
Studiul evoluţiei economice şi socio demografice a Australiei.
Peisaje rurale în America de Nord; Peisaje rurale în America de Sud; Peisaje rurale în Africa;
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Megalopolisurile: Boswash, Chipitts şi San-San; Oraşele din America de Nord – caracterizare
geografică; Oraşele din America Latină – caracterizare geografică; Oraşele din Africa –
caracterizare geografică; Structura etnolingvistică şi confesională în Africa; Structura
etnolingvistică şi confesională în Africa de Nord; Structura profesională şi pe medii în America
de Nord; Structura profesională şi pe medii în America de Sud; Structura profesională şi pe
medii în Africa; Porturile din America de Nord şi Centrală; Porturile din Africa; Turismul în
America de Nord; Turismul în Africa; Transporturile speciale şi telecomunicaţiile în America
de Nord; Transporturile aeriene şi aerospaţiale din America;Megalopolisul Boswash;
Megalopolisul Chipitts; Megalopolisul San San; Regiunea industrială Sao Paulo – Rio de Janeiro –
Belo Horizonte; Aglomeraţia urbană din Delta Nilului; Aglomerarea urbană a Africii de Sud;
Pădurile şi industria lemnului în Canada; Industria de autoturisme din S.U.A.; Industria
aeronautică în S.U.A.
Forma de evaluare (conform PI)
E
Stabilirea notei finale (%)
- răspunsurile la examen / colocviu / lucrări practice
60%
- activităti aplicative atestate / laborator / lucrări practice/proiect etc.
20%
- teste pe parcursul semestrului
20%
- teme de control
1. Gherasim C.C., Aur I.N., Eremia D. (2008), Geografia Americilor, Editura Fundaţiei
Bibliografia
România de Mâine, 216 p., Bucureşti
2. Marin M., Gherasim C.C. (2002), Continentele. Probleme speciale de geografie
regională, Editura Fundaţiei România de Mâine, 156 p., Bucureşti.
3. Gherasim C.C. (2007), Continentele. Regiuni geoeconomice, Editura Fundaţiei România
de Mâine 163 p., Bucureşti.
4. Aur I.N., Gherasim C.C., Andrei Mădălina, Eremia D. (2007), Asia. Geografie fizică,
umană şi regională, Editura Fundaţiei România de Mâine, Bucureşti.
5. Aur I.N., Gherasim C.C., Mădălina Andrei (2008), Oceania, Editura Fundaţiei România
de Mâine.
6. Aur I.N., Andrei Mădălina, Gherasim C. C. (2005), Geografie economică şi politică
universală, Editura Fundaţiei România de Mâine, 288p., Bucureşti.
7. Aur, I.N., Gherasim C.C. (2005), Geografie economică mondială, Editura Fundaţiei
România de Mâine, 272 p., Bucureşti.
8. Aur N., Andrei Mădălina, Gherasim C.C. (2003), Geografie economică şi politică
universală,, Editura Editura Fundaţiei România de Mâine, Bucureşti.
Computer, videoproiector,
Seminarii
cu
teme
Lista materialelor didactice
Metode didactice utilizate
tablă, hartie milimetrica,
prestabilite, prezentări video
necesare
instrumente pentru desen etc.
şi foto, lucru cu harta,
analize
şi
comentarii
statistice.

Coordonator Titular de Disciplină
Grad didactic, titlu, prenume, nume
Lector univ. dr. Cezar Constantin GHERASIM

Semnătura

Data
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FISA DISCIPLINEI
Formular P103 F1
CLIMATOLOGIE BALNEOTURISTICĂ

Denumirea disciplinei
Codul disciplinei

G/GT/2/3/11

Semestrul

Numărul de
credite

3

4

Numărul orelor pe semestru / activităţi 1)

Facultatea

GEOGRAFIE

Domeniul

GEOGRAFIE

Specializarea

GEOGRAFIA TURISMULUI

Forma de
învăţământ

ZI

Total

a.

b.
C

c.
S

d.
L

P

Categoria formativă a
disciplinei
Categoria de optionalitate a
disciplinei

DS

Obiective

A. OBIECTIVE GENERALE:

Cunoaşterea efectelor factorilor climatici asupra vieţii şi folosirea lor pentru sănătatea şi
confortul omului.
B. OBIECTIVE SPECIFICE:

Observarea şi măsurarea atmosferei

Cunoaşterea cauzelor manifestărilor de vreme şi climă

Cunoaşterea caracteristicilor climatice generale ale României, a microclimatelor şi a
factorilor determinaţi

Factorii de climă – factori curativi pentru oamenii suferinzi şi sănătoşi

Obiective balneo-turistice pe teritoriul României.
Cursul dezvoltă următoarele aptitudini, competenţe:

Discipline
anterioare

DI

Competenţe




Conţinut (descriptori)

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Obligatorii
(condiţionate)
Recomandate

Meteorologie, Climatologie

capacitatea de intelege mecanismele evenimentelor de vreme si clima
capacitatea de intelege efectele fiecarui factor climatic asupra sanatatii si starii de bine a
omului.
capacitatea de a utiliza in cadrul unor unitati specializate factorii de clima pentru
dezvoltarea turismului in zone cu particularitati climatice benefice
Factori generatori de vreme şi climă (abordare fizică)
Mase de aer şi fronturi atmosferice; vremea asociată
Clima – trăsături generale: marimi climatologice, climatele Terrei, clima Europei, clima
României
Microclimate: factori determinanţi, tipuri de microclimat, miroclimate pe teritoriul
României
Bioclimatologie: factorii climatici şi influienţa asupra vieţii, indici de confort
Balneoterapie şi climatoterapie; obiective balneo-turistice în România şi potenţialul
climatic curativ.
Turismul de sănătate

ACTIVITATI DE SEMINAR
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Teste şi teme de control

Forma de evaluare (conform PI)

1.
2.
3.
4.

Aplicaţii ale statisticii matematice în climatologie: medii, abateri
Staţiuni balneoclimaterice în România, SPA
Indici folosiţi în relaţia vremea şi confortul uman
Circulaţii atmosferice locale: briza de mare şi munte
Analiza harţii de presiune atmosferică la sol, exemplificări mase de aer, cicloni atmosferici
de latitudini temperate, fronturi atmosferice, tipuri de vreme
Analiza câmpurilor medii globale ale parametrilor atmosferici: câmpul mediu global al
presiunii atmosferice la suprafaţa mării
Vremea si clima – apropieri si diferentieri
Caracteristicile principalelor tipuri de mase de aer
Microclimate in Romania
Statiunile balneoclimaterice ale Romaniei
C

100

Facultatea de Geografie

UNIVERSITATEA SPIRU HARET

Stabilirea notei finale (%)
- răspunsurile la examen / colocviu / lucrări practice
80
- activităti aplicative atestate / laborator / lucrări practice/proiect etc.
- teste pe parcursul semestrului
20
- teme de control
Bibliografia
A. Bibliografie obligatorie/minimală:
1. *** (2008) Clima României (sub coordonare) Editura Academiei Române, Administraţia
Naţională de Meteorologie, 365 pag. ISNB: 978-973-27-1674-8
2. ***Atlasul climatic al României
3. Sabina Stefan (2004), Fizica atmosferei, vremea si clima, Editura Universitatii din
Bucureşti, pag. 422, ISBN 973-575-961-6
4. Ciulache S. (2004) Meteorologie şi climatologie, Editura Universitară, Bucureşti.
5. Teodoreanu Elena şi colab., (1984), Bioclima staţiunilor balneoclimaterice din România,
Editura Sport-Turism, Bucureşti.
6. Condurăţeanu Fesci S., Cusurzuz Beatrice, (1984), Influenţa condiţiilor climatice asupra
organismului, Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică, Bucureşti.
B. Bibliografie facultativă:
1. Bordei I. N., (1988), Fenomene meteorologice induse de configuraţia Carpaţilor în Câmpia
Română, Editura Academiei R.S.R., Bucureşti.
2. Fărcaş I., (1993), Particularităţile microclimatice ale staţiunilor din Parcul Naţional
Retezat, Studii ecologice, Editura West Side, Braşov.
3. Moraru S., Lascu O., (1980), Electricitatea atmosferică şi organismul uman, Editura
Medicală, Bucureşti.
4. Berlescu Elena, (1982), Dicţionar enciclopedic medical de balneoclimatologie, Editura
Ştiinţifică şi Enciclopedică, Bucureşti.
C. Bibliografie suplimentară:
1. Ciulache S., Ionac Nicoleta (2003) Dicţionar de meteorologie şi climatologie, Editura Ars
Docendi, Bucureşti
computer şi video-proiector,
metode didactice specifice:
Lista materialelor didactice
Metode didactice utilizate
harti, grafice, scheme.
teme pentru studiu
necesare
individual, documentare,
prezentarea de filme scurte
documentare, referate,
dezbateri; prezentarea
temelor se va realiza cu
ajutorul mijloacelor
multimedia (computer şi
video-proiector)
Coordonator Titular de Disciplină
Grad didactic, titlu, prenume, nume
Conf. univ. dr. Elena CORDONEANU

Semnătura

Data
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FIŞA DISCIPLINEI
Formular P103 F1
Denumirea disciplinei

SUBSTANTE HIDROMINERALE SI ASOCIATE TERAPEUTIC
G/GT/2/4/12

Codul disciplinei

Facultatea

GEOGRAFIE

Domeniul
Specializarea
Forma de
învăţământ

GEOGRAFIE
GEOGRAFIA TURISMULUI

Semestrul

Total

ZI

Categoria
formativă a
disciplinei
Categoria de
opţionalitate a
disciplinei
Obiective

Competenţe

Numărul de
credite

4

Numărul orelor pe
semestru /activităţi
a.
b.
C
S

42

DF
Discipline
anterioare
DI

28

Obligatorii
(condiţionate)

-

Recomandate

-

4

c.
L

d.
P

14

C. OBIECTIVE GENERALE:
Obiectivele generale ale acestui curs ţin de cunoaşterea tipurilor de substanţe hidrominerale
terapeutice de pe teritoriul României, în diversitatea lor, a exploatării şi valorificării acestora în
tratamentul balnear.
D. OBIECTIVE SPECIFICE:
Evidentierea principalelor substanţe hidrominerale asociate terapeutic, a repartiţiei lor la nivelul
teritoriului României dar şi însuşirea de către studenţi a principiilor generale şi particulare de
protecţie şi exploatare raţională a acestora. Totodată, studenţii îşi vor însuşi principiile legate de
valorificarea turistică, balneară şi industrială a substanţelor hidrominerale terapeutice.
1. Competenţe generale
2. Competenţe specifice disciplinei

Conţinut (descriptori)

CONŢINUTUL TEMATIC DE BAZĂ:
1. Aspecte teoretice şi metodologice asupra substanţelor hidrominerale şi turismului balnear în
România
2. Substanţe hidrominerale: caractere, structuri, cunoaşterea şi evoluţia folosirii acestora pe
teritoriul României
2.1. Apa minerală (termominerală) terapeutică
2.2. Lacul terapeutic
2.3. Nămolul terapeutic
2.4. Gazele terapeutice
2.5. Sarea terapeutică
3. Apele minerale şi termominerale: geneză, caracteristici, tipologie, răspândire, indicaţii
terapeutice, recomandări pentru diverse afecţiuni
3.1. Geneză şi caracteristici
3.2. Tipologie
3.2.1. Apele minerale din Grupa A
3.2.2. Apele minerale din Grupa B
3.2.3. Apele oligominerale
3.2.4. Apele radioactive
3.2.5. Microelementele din apele minerale.
3.2.6. Apele plate
4. Nămolurile, gazele şi salinele terapeutice: geneză, tipologie, răspândire, indicaţii terapeutice
4.1. Nămolurile terapeutice
4.1.1. Nămoluri sapropelice
4.1.2. Nămoluri minerale
4.1.3. Nămoluri de turbă
4.2. Gazele terapeutice
4.3. Salinele terapeutice
5. Exploatarea raţională şi protecţia substanţelor hidrominerale terapeutice şi asociate; principii de
utilizare a acestora
5.1. Protecţia şi exploatarea raţională a zăcămintelor de ape minerale
5.1.1. Principii generale de protecţie şi exploatare raţională
5.1.2. Protecţia în interiorul perimetrelor hidrogeologice........
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5.2. Protecţia şi exploatarea raţională a lacurilor terapeutice şi a zăcămintelor de nămol terapeutic
5.2.1. Principii generale de protecţie şi exploatare raţională
6. Zăcămintele de substanţe hidrominerale şi asociate exploatate în România: zăcămintele din
zonele de câmpie, din zonele de deal şi podiş şi din zonele montane
7. Valorificarea turistică, balneară şi industrială a substanţelor hidrominerale terapeutice şi
asociate
8. Protecţia mediului şi a resurselor hidrominerale terapeutice
TEMATICA SEMINARIILOR:
1. Analiza substanţelor hidrominerale din anumite zone ale ţării.
2. Analiza substanţelor hidrominerale terapeutice din staţiuni.
3. Clasificarea staţiunilor după tipurile de ape minerale şi termale şi după tipurile de afecţiuni
tratate.
4. Apele minerale de consum alimentar
Teste şi teme de
control
Forma de evaluare (conform PI)
Stabilirea notei finale (%)
- răspunsurile la examen/colocviu/lucrări practice
- activităţi aplicative atestate/laborator/lucrări practice/proiect etc.

E
80
20
Pliant de prezentare a unei statiuni
balneoturistice.
Pliant de prezentare a unei marci de
apa minerala de consum alimentar.

- teste pe parcursul semestrului
- teme de control
Bibliografia
Bibliografie Obligatorie
1. Cocean, P., Vlăsceanu, Gh. Negoescu, B., 2005, Geografia generală a turismului, Editura Meteor
Press, Bucureşti.
2. Glăvan, V., 2006, Potenţialul turistic şi valorificarea sa, Editura Fundaţiei „România de Mâine”,
Bucureşti.
3. Pricăjan, A., 1985, Substanţele minerale terapeutice din România, Editura Ştiinţifică şi
Enciclopedică, Bucureşti
4. Pricăjan, A., Rădulescu, A., 1981, Cadru juridic de desfăşurare a activităţii de protecţie şi exploatare
raţională a zăcămintelor de ape minerale, lacuri şi nămoluri terapeutice, St. Tehn. Econ., Seria E, nr.
14, 1981, citat de A. Pricăjan.
5. Teleki, N., Munteanu, L., Bibicioiu, S., 2004, România balneară,
Ghid pentru medicii de familie şi pentru medicii specialişti, Bucureşti.

Lista materialelor
didactice necesare

Bibliografie Facultativă:
1. Constantin Berca, 1994, Apa şi sănătatea, Editura Ceres, Bucureşti.
2. Artemiu Pricăjan, Ştefan Arinei, Ape minerale de consum din România, Editura Ştiinţifică şi
Enciclopedică, Bucureşti.
3. * * *, 1960, Indicaţii şi contraindicaţii pentru tratamente în staţiunile balneoclimaterice din
R.P. Română, Bucureşti.
4. www.apeminerale.ro
mijloace multimedia
Evaluarea pe parcurs,
Metode didactice
(computer şi videoprezentarea unor tipuri
utilizate
proiector), harti, grafice,
specifice de lucrări.
scheme.

Coordonator Titular de Disciplină
Grad didactic, titlu, prenume, nume
Lector univ. dr. Mihaela FRĂSINEANU

Semnătura

Data
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FIŞA DISCIPLINEI
Formular P103 F1
Denumirea disciplinei
Codul disciplinei

GEOGRAFIE RURALĂ

G/GT/2/4/14

Semestrul

Facultatea

GEOGRAFIE

Domeniul

GEOGRAFIE

Specializarea

GEOGRAFIA TURISMULUI

Forma de
învăţământ

ZI

Numărul de
credite

4

4

Numărul orelor pe semestru / activităţi 1)
Total

a.

b.

c.

d.

C

S

L

P

42

28

14

Obligatorii
(condiţionate)
Recomandate

-

Categoria formativă a
disciplinei
Categoria de optionalitate a
disciplinei

DF

Obiective

OBIECTIVE GENERALE

Fundamentarea sistemului de cunoştinţe teoretice în domeniul geografiei rurale.

Abordarea din perspectiva sistemului teritorial a caracteristicilor spaţiului rural la nivel
mondial, regional şi local (naţional).

Cunoaşterea situaţiei actuale a spaţiului rural românesc în contextul celui european.

Capacitatea de abordare sistemică a problemelor spaţiului rural

Abilităţi de lucru în echipă la realizarea unor proiecte de cercetare

Capacitatea de realizare a unor studii şi planuri de organizare a spaţiului rural.
1. TEMATICA CURSULUI

Probleme teoretice. Dezvoltarea durabilă şi spaţiul rural

Caracteristici demografice ale spaţiului rural

Aşezările rurale – abordare teoretică

Tipuri de aşezări rurale

Localizarea şi utilizarea spaţiului rural

Tipuri de agricultură pe glob

Activităţi non-agricole în spaţiul rural

Activitǎţi industriale în spaţiul rural

Serviciile în spaţiul rural: transporturile în spaţiu rural; turismul rural; noi tendinţe de
dezvoltare a spaţiulu rural; transporturi şi servicii în spaţiul rural

Elemente culturale şi de civilizaţie în spaţiul rural

Tipuri de spaţii şi peisaje rurale pe glob

Probleme de planificare rurală şi organizarea spaţiului rural
2. TEMATICA SEMINARIILOR

Dezbateri pe marginea problemelor teoretice de abordare a spaţ`iului rural

Orientări recente în evoluţia demografică a spaţiului rural

Tendinţe actuale în dezvoltarea aşezărilor rurale

Modelarea mediului natural prin intervenţia societăţii umane

Activităţile non-agricole din spaţiul rural

Tipuri de peisaje rurale pe glob

Carta verde a dezvoltării rurale în România

Realizarea unor eseuri pe diverse teme existente în curs

Realizarea unor materiale grafice şi cartografice

Competenţe

Conţinut (descriptori)

Teste şi teme de control

DO

Discipline
anterioare

Geografie generală
Geografia şi economia turismului
Geografia continentelor

Forma de evaluare (conform PI)
Cv
Stabilirea notei finale (%)
- răspunsurile la examen / colocviu / lucrări practice
60%
- activităti aplicative atestate / laborator / lucrări practice/proiect etc.
40%
- teste pe parcursul semestrului
- teme de control
Bibliografia
A. Bibliografie obligatorie/minimală:
1. Guran-Nica, Liliana, Rusu, Marioara (2004), Probleme de geografie şi economie rurală,
Ed. Fundaţiei „România de Mâine“, Bucureşti.
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Lista materialelor didactice
necesare

B. Bibliografie facultativă:
1. Cândea, Melinda, Isbăşoiu, C. (1999), Geografia agriculturii, Editura Universităţii
Bucrureşti.
2. Cucu, V. (1984), Aşezările umane – categorii geografice fundamentale, Buletinu
Societăţii de Ştiinţe Geografice, VII, SSGR, p. 17-27.
3. Cucu, V. (2000), Geografia aşezărilor rurale, Editura Domino, Târgovişte.
4. Glăvan, V. (1999), Turism rural şi agroturism. Concepte şi organizare, în Turismul
rural românesc. Actualitate şi perspectivă, A. P. Tacu, V. Glăvan (coord.), Editura Pan
Europe, Iaşi, p. 15-23.
5. Guran-Nica, Liliana (2003), Factori restrictivi şi generatori de dezvoltare a aşezǎrilor
rurale din România, Revue Roumanine de Geographie, nr. 8.
6. Ianoş, I. (2000), Sisteme teritoriale, Editura Tehnică, Bucureşti.
7. Ianoş, I., Humeau, J.-B. (2000), Teoria sistemelor de aşezǎri umane, Editura Tehnicǎ,
Bucureşti.
8. Mihăilescu, V. (1969), Noţiuni de bază în geografia satului, Lucrările simpozionului de
geografia satului, Institutul de Geografie, Bucureşti.
9. Vulcănescu, M. (1997), Prolegomene sociologice la satul românesc, Editura Eminescu,
Bucureşti.
C. Bibliografie suplimentară:

Analele Universităţii Spiru Haret, seria Geografie

Analele Universităţii din Bucureşti, seria Geografie

Studia Universitatis Babeş-Bolyai, Studia Geographia

Analele Ştiinţifice ale Universităţii Al. I. Cuza, Seria Geografie
mijloace multimedia
Expunerea, analiza, sinteza,
Metode didactice utilizate
(computer şi videoabordarea interactivă a
proiector), coli hârtie xerox,
studiilor de caz, vizionarea
hârtie milimetrică, creioane
de filme documentare,
(negru şi diverse culori),
metoda chestionarului,
riglă, trusă geometrie
realizarea şi analiza
referatelor, realizarea şi
analiza planurilor de
organizarea şi amenajare a
spaţiului.

Coordonator Titular de Disciplină
Grad didactic, titlu, prenume, nume
Conf. univ. dr. Liliana GURAN

Semnătura

Data
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FISA DISCIPLINEI
Formular P103 F1

ORGANIZAREA ŞI AMENAJAREA TURISTICĂ A SPAŢIULUI GEOGRAFIC

Denumirea disciplinei
Codul disciplinei

G/GT/2/3/08

Facultatea

GEOGRAFIE

Domeniul

GEOGRAFIE

Specializarea

GEOGRAFIA TURISMULUI

Forma de
învăţământ

ZI

Semestrul

Numărul de
credite

4

5

Numărul orelor pe semestru / activităţi 1)
Total

56

a.

b.

c.

d.

C

S

L

P

28

-

28

Categoria formativă a
disciplinei
Categoria de optionalitate a
disciplinei

DF

Obiective

A. OBIECTIVE GENERALE:
Problema amenajării turistice a teritoriului a devenit în prezent de mare actualitate
cunoscând marea diferență între potenţialul turistic de care România îl deţine şi redusa lui
utilizare. Cursul îşi propune o bună cunoaştere a principiilor aplicate în amenajare şi formarea
unor competenţe utile în orice acţiune de amenajare turistică.
B. OBIECTIVE SPECIFICE:
Prin programa propusă cursul şi lucrările practice contribuie la clarificarea conceptelor,
principiilor, metodelor şi tehnicilor folosite în amenajarea turistică a teritoriului la munte, în
arealul subcarpatic şi pe litoral..
CONŢINUTUL TEMATIC DE BAZĂ
Potenţialul turistic natural al unităţilor de munte şi deal,
Potenţialul turistic natural al unităţilor de câmpie şi litoral
Potenţilul turistic cultural
Tipuri şi forme de turism
Abordrea sistemică în amenajarea teritoriului
Consideraţii generale privind amenajarea turistică a teritoriului
Principii metode şi reglementări în amenajarea turistică a teritoriului
Protecţia şi conservarea resurselor turistice
Protecţia şi conservarea a mediului înconjurător
Amenajarea turisttică în arealul montan
Amenajarea turistică a staţiunilor balneo – climaterice
Amenajarea turistică a spaţiului litoral.
Lucrari Practice
1. Principii generale legate de modul de realizare a unui studiu sau a unui proiect
2. Structura şi întocmirea planului unui proiect în raport cu scopul pentru care este realizat
3. Realizarea planului pentru un proiect legat de evaluarea potenţialului turistic al unei localităţi
4. Documentare în biblioteca facultăţii asupra potenţialului turistic natural al unei localităţi
5. Documentre pe Internet cu respectarea deontologiei profesionale şi a drepturilor de autor.
6. Indrumări privind modul cum se realizează materialul cartografic la proiect
7. Indrumări asupra modului cum se redactează un text privind potenţialul natural
8. Verificarea realizării părţii din proiect cu potenţialul natural al unei localităţi
9. Aspecte legate de modul cum se folosesc informaţiile din bibliografie şi cum se citează în
text
10. Discuţii particularizate asupra potenţialului cultural al unei localităţi
11. Indrumări asupra modului cum se cercetează potenţialul cultural şi cum se poate pune în
valoare
12. Discuţii particularizate asupra patrimoniului cultural al unei localităţi
13. Discutarea problemelor legate de protejarea şi conservarea potenţialului turistic
14. Evaluarea rezultatelor obţinute prin elaborarea proiectului
La începutul semestrului fiecare student îşi alege o localitate asupra căreia va realiza un proiect
cu potenţialul natural şi cultural şi cu problemele legate de protejarea şi conservarea acestora.
Proiectul se va elabora sub îndrumarea şi controlul cadrelor didactice conform planificării de la
lucrările practice.

DI

Conţinut (descriptori)

Teste şi teme de control

Forma de evaluare (conform PI)

Discipline
anterioare

Obligatorii
(condiţionate)
Recomandate

G/GT/2/3/03

E
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Stabilirea notei finale (%)
- răspunsurile la examen / colocviu / lucrări practice
80%
- activităti aplicative atestate / laborator / lucrări practice/proiect etc.
20%
- teste pe parcursul semestrului
- teme de control
1. Cândea Melinda, Simon Tamara, (2006), Potenţialul turistic al României, Editura
Bibliografia
Universitară, Bucureşti
2. Erdeli, G. Istrate, I.(1996), Amenajări turistice, Editura Universităţii, Bucureşti.
3. Firoiu Daniela, (2002), Economia turismului şi amenajarea turistică a teritoriului,
Editura Sylvi, Bucureşti.
4. Glăvan V. (2003), Amenajarea turistică a teritoriului, (note de curs), Editura Alma
Mater, Sibiu
5. Glăvan, V. (2006), Potenţialul turistic şi valorificarea sa, Editura Fundaţiei România de
Mâine, Bucureşti.
6. Ionaşcu, Gh. (2002), Amenajarea teritoriului, Editura Fundaţiei România de Mâine,
Bucureşti.
7. Popescu Delia, (2003), Amenajarea turistică a litoralului, Editura Matrix, Bucureşti
8. Simon Tamara (2006), Amenajarea turistică a teritoriului, Editura Fundaţiei România
de Mâine, Bucureşti.Bucureşti.
9. ***(1992), Geografia României, vol IV, Editura Academiei, Bucureşti.
10. ***(2005), Geografia României, Tratat, vol. V, Edit. Academiei, Bucureşti.
Computer, videoproiector,
Expunerea, analiza, sinteza,
Lista materialelor didactice
Metode didactice utilizate
tablă, hartie milimetrica,
abordarea interactivă a
necesare
instrumente pentru desen etc.
studiilor de caz, vizionarea
de filme documentare,
metoda chestionarului,
realizarea şi analiza
referatelor, realizarea şi
analiza planurilor de
organizare şi amenajare
turistică a spaţiului.
Coordonator Titular de Disciplină
Grad didactic, titlu, prenume, nume
Lector univ. dr. Radu PIŢIGOI

Semnătura

Data
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AN III - GEOGRAFIE

FISA DISCIPLINEI
Formular P103 F1
ROMÂNIA – AŞEZARE, STRUCTURĂ, RELIEF

Denumirea disciplinei
Codul disciplinei

G/G/3/5/01

Facultatea

GEOGRAFIE

Domeniul

GEOGRAFIE

Specializarea

GEOGRAFIE

Forma de
învăţământ

ZI

Semestrul

Numărul de
credite

5

5

Numărul orelor pe semestru / activităţi 1)
Total

56

a.

b.

c.

d.

C

S

L

P

28

28

Introducere în geografia regională a
României
Geologia României

Categoria formativă a
disciplinei
Categoria de optionalitate a
disciplinei

DF

Obiective

Sublinierea rolului pe care îl are aşezarea geografică a României pe Glob, în Europa, în U.E.,
la Carpaţi, Dunăre şi Marea Neagră.
Înţelegerea rolului reliefului României ca suport al celorlalte elemente de mediu şi în
diversificarea peisajelor
Înţelegerea genezei şi evoluţiei reliefului României.
Înţelegerea interdependenţelor realizate între elementele cadrului natural specifice României şi
sublinierea rolului reliefului în repartiţia acestora.
Înţelegerea rolului reliefului în sistematizarea teritoriului
1. Importanţa reliefului şi proceselor geomorfologice în cultura şi în societatea contemporană;
1.1. Importanţa economică, socială şi culturală a Carpaţilor, a Dunării şi Mării Negre;
1.2. Morfostructuri care sunt monumente ale naturii, monitorizare şi ocrotire;
2. Obiective, politici, strategii ale organelor administrative pentru o folosire calitativă şi
diversificată a reliefului;
2.1. Planuri naţionale de dezvoltare pentru regiuni economice;
3. Fundamentele teoretice ale managementului reliefului în economie (dezvoltare durabilă),
cultură, educaţie, ştiinţă.
4. Unităţile morfostructurale, tipurile majore de relief şi reliefurile de ordin inferior grefate
peste acestea. Interdependenţe.
Tematica seminariilor:

Date generale despre România (poziţia geografică, localităţile extreme, suprafaţa, extreme
altitudinale), prezentate grafic, cartografic şi comparativ (cu alte state europene);

Regiunile morfostructurale ce compun Domeniul Carpato-danubiano-pontic (caracteristici
generale);

Plăcile şi microplăcile din România şi rolul acestora în evoluţia teritoriului ţării;

Tipurile şi subtipurile de relief (studii de caz: Carpaţii Curburii şi Câmpia Română) şi
influenţa acestora asupra regionării;

Suprafeţele şi nivelele de eroziune (studiu de caz: denumirile locale ale suprafeţelor de
eroziune din Carpaţi şi echivalentul acestora conform nomenclaturii unitare SI, SII, SIII,
SIV);

Piemonturile (studiu de caz: cauzele şi repartiţia acestora);

Relieful vulcanic din România (studiu de caz: principalele diferenţe dintre Vulcanicii
Nordici şi Vulcanici Sudici);

Relieful glaciar din Carpaţi

Procesele geomorfologice specifice unităţilor de relief (cauze, efecte şi forme de relief);

Relieful litoral şi platforma continentală (caracteristici generale).

Regionarea geomorfologică (studiu de caz: Carpaţii Curburii, Câmpia Română);
Scara morfocronologică
Relieful structural din Subcarpaţii de Curbură
Analiza văilor transversal-carpatice (studiu de caz: Dunărea, Oltul, Mureşul);
Caracteristicile genetice, evolutive şi actuale ale unor râuri (studiu de caz: Buzău şi
Dunărea);

Competenţe
Conţinut (descriptori)

Teste şi teme de control

DI

Discipline
anterioare

Obligatorii
(condiţionate)
Recomandate
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Caracteristicile generale ale teraselor reper din România (30-25 m şi 90-110 m);
Particularităţile reliefului vulcanic din România
Prezentarea succinta a tipurilor genetice de relief (pe unităţi fizico-geografice);
Relieful – substrat al mediului natural şi al activităţilor umane (studiu de caz: o unitate
fizico-geografică/pentru fiecare student).
Forma de evaluare (conform PI)
E
Stabilirea notei finale (%)
- răspunsurile la examen / colocviu / lucrări practice
80%
- activităti aplicative atestate / laborator / lucrări practice/proiect etc.
20%
- teste pe parcursul semestrului
- teme de control
Bibliografia
1. Posea, Gr. (2003), Geografia fizică a României, Partea I, Editura Fundaţiei România de
Mâine, Bucureşti.
2. Posea, Gr. (1999), România - geografie şi geopolitică, Editura Fundaţiei România de Mâine,
Bucureşti;
3. Posea, Gr. (2005), Geomorfologia României, Editura Fundaţiei România de Mâine,
Bucureşti.
4. Cruceru, N., (2008), Introducere în geografia Regională a României, Editura Fundaţiei
România de Mâine, Bucureşti;
5. Ilieş, Dorina, Camelia, Josan, N. (2009), Geomorfosituri şi geopeisaje, Editura
Universităţii din Oradea;
6. Posea, Gr. (1997), Câmpia de Vest a României, Editura Fundaţiei România de Mâine,
Bucureşti;
7. Posea, Gr. (2001), Vulcanismul şi relieful vulcanic - hazarde, dezastre, relieful vulcanic
din România, Editura Fundaţiei România de Mâine, Bucureşti;
8. Posea, Gr., Popescu, N., Ielenicz, M. (1974), Relieful României, Editura Ştiinţifică,
Bucureşti.
9. Posea, Gr., et. all (1982), Enciclopedia geografică a României, Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică,
Bucureşti;
Harta fizică a României, harta
Expunerea sistematică,
Lista materialelor didactice
Metode didactice utilizate
geomorfologică a României,
explicaţia, observarea,
necesare
harta geologică a României,
conversaţia euristică,
hărţi geomorfologice speciale,
comparaţia, problematizarea,
imagini satelitare, calculator,
lucrul cu harta şi exerciţiul
videoproiector, hârtie
geografic, modelarea,
milimetrică şi de calc
demonstraţia
Coordonator Titular de Disciplină
Grad didactic, titlu, prenume, nume
Lector. univ. dr. Dan EREMIA

Semnătura

Data
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FISA DISCIPLINEI
Formular P103 F1
Denumirea disciplinei

ÎNVELIŞUL HIDRO-PEDOCLIMATIC AL ROMÂNIEI

Codul disciplinei

G/G/3/6/02

Facultatea

GEOGRAFIE

Domeniul

GEOGRAFIE

Specializarea

GEOGRAFIE

Forma de
învăţământ

ZI

Semestrul

Numărul de
credite

6

5

Numărul orelor pe semestru / activităţi 1)
Total

56

a.

b.

c.

d.

C

S

L

P

28

14

14

-

Categoria formativă a
disciplinei

DF

Categoria de optionalitate a
disciplinei

DI

Obiective

Elementele cadrului fizico-geografic dintr-un anumit spaţiu reprezintă componente esenţiale ale
peisajului. Interrelaţiile dintrea acestea dau ansamblul peisajului. Cursul îşi propune să
contribuie la înţelegearea acestor interrelaţii, care sunt relativ greu de surprins, dar care odată
înţelese definitivează pregatirea complexă a unui geograf.
Clarificarea problematicii fiecărui element fizico-geografic în parte, dar şi a implicaţiei
reliefului în repartiţia şi desfăşurarea acestora pe teritoriul României;
Surprinderea modului în care elementele cadrului fizico-geografic se influenţează reciproc,
precum şi legăturile intrinseci dintre acestea, legături ce definitivează peisajul
CONŢINUTUL TEMATIC DE BAZĂ
1. Clima României
1.1. Istoric
1.2. Circulaţia generală a atmosferei şi centrii barici
1.3. Elementele climatice şi fenomenele meteorologice specifice
1.4. Etajele şi regiunile climatice
1.5. Clima şi mediul geografic
2. Apele României
2.1. Istoric. Aspecte generale
2.2. Apele subterane
2.3. Râurile
2.4. Dunărea
2.5. Lacurile
2.6. Marea Neagră
2.7. Antropizarea reţelei hidrografice
2.8. Dezvlotarea şi gospodărirea durabilă a resurselor de apă
3. Biogeografia României
3.1. Istoricul cunoaşterii
3.2. Originea şi repartiţia elementelor floristice
3.3. Evoluţia mediilor bioclimatice şi a vegetaţiei
3.4. Principalele tipuri de vegetaţie
3.5. Fauna
3.6. Regionarea biogeografică
4. Solurile României
4.1. Istoricul cunoaşterii
4.2. Tipurile de sol din România
4.3. Distribuţia regională a solurilor României
4.4. Protecţia, ameliorarea şi dezvoltarea durabilă a solurilor
5. Hazardele naturale
Tematica seminariilor şi a lucrărilor practice
Rolul Carpaţilor în desfăşurarea şi repartiţia elementelor fizico-geografice
Circulaţia generală a atmosferei şi centrii barici. Tipurile de climă
Probleme ale apelor României. Poluarea apelor României.
Hidrologia Dunării şi a Deltei. Marea Neagră.
Probleme de vegetaţia României.
Mediile de viaţă din România

Competenţe

Conţinut (descriptori)

Discipline
anterioare

Obligatorii
(condiţionate)
Recomandate

Meteorologie-Climatologie,
Biogeografie, Geografia Solurilor,
Hidrologie
Introducere în geografia regională a
României
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Hazardele naturale din România.
Teste şi teme de control

1. Studii fizico-geografice de caz dintr-un spaţiu ales.
2. Probleme privind degradarea mediului din orizontul local.

Forma de evaluare (conform PI)
E
Stabilirea notei finale (%)
- răspunsurile la examen / colocviu / lucrări practice
80%
- activităti aplicative atestate / laborator / lucrări practice/proiect etc.
20%
- teste pe parcursul semestrului
- teme de control
1. Posea, Gr., (2004), Geografia fizică a României. Partea a doua. Clima. Apele. Biogeografia.
Bibliografia
Solurile. Hazardele naturale, Editura Fundaţiei „România de Mâine”, Bucureşti.
2. Posea, Gr., Geografia fizică a României – sinteză metodică, Editura Fundaţiei „România de
mâine”, Bucureşti.
3. *** (1983), Geografia României, I, Geografie fizică, Editura Academiei, Bucureşti.
4. Călinescu, R, Biogeografia României, Editura Ştiinţifică, Bucureşti, 1972
5. Florea, N şi colab., (1968), Geografia solurilor României, Editura Ştiinţifică, Bucureşti.
6. Ujvari, I., (1972), Geografia apelor României, Editura Ştiinţifică, Bucureşti,
7. *** Atlas climatologic al R.S.R, CSA, IM, Bucureşti.
Computer, videoproiector, tablă, hartie Metode didactice utilizate
Expunerea sistematică,
Lista materialelor
milimetrică, instrumente pentru desen
explicaţia, observarea,
didactice necesare
etc.
conversaţia euristică,
comparaţia, problematizarea,
lucrul cu harta şi exerciţiul
geografic, modelarea,
demonstraţia
Coordonator Titular de Disciplină
Grad didactic, titlu, prenume, nume
Lector univ. drd. Dan EREMIA

Semnătura

Data
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FISA DISCIPLINEI
Formular P103 F1
POPULAŢIA ŞI AŞEZĂRILE ROMÂNIEI

Denumirea disciplinei
Codul disciplinei

G/G/3/5/03

Facultatea

GEOGRAFIE

Domeniul

GEOGRAFIE

Specializarea

GEOGRAFIE

Forma de
învăţământ

ZI

Semestrul

Numărul de
credite

5

5

Numărul orelor pe semestru / activităţi 1)
Total

a.

b.

c.

d.

C

S

L

P

42

28

14

Obligatorii
(condiţionate)
Recomandate

G/G/2/3/03

Categoria formativă a
disciplinei
Categoria de optionalitate a
disciplinei

DF

Obiective

Cunoaşterea, înţelegerea, aplicarea informaţiilor, analiza şi evaluarea faptelor, fenomenelor şi
proceselor demografice/sociale, interpreterea modelelor grafice şi cartografice, imagistice
Capacitatea de a explica: - distribuţia spaţială a faptelor şi fenomenelor demografice; - faptul că
populaţia şi aşezările sunt determinate de factorii naturali, sociali, economici şi demografici;
contrastele, discontinuităţile, variaţiile din evoluţia numerică a populaţiei, din mişcarea naturală
a populaţiei, din mobilitatea teritorială a populaţiei, din structurile populaţiei, din evoluţia
aşezărilor umane; - particularităţile populaţiei şi ale aşezărilor umane. Capacitatea de a sintetiza
şi emite opinii cu privire la diversitatea faptelor şi fenomenelor demografice şi a aşezărilor
umane, identificând, corect şi complet, tipurile/categoriile şi tendinţele.
Aşezarea geografică a României. Cadrul natural. Fazele de populare a teritoriului românesc.
Toponimia geografică. Structuri şi forme de organizare teritorial-administrativă a României.
Evoluţia n umerică a populaţiei Romaniei. Distribuţia spaţială a populaţiei. Mişcarea naturală a
populaţiei. Mobilitatea teritorială a populaţiei. Structurile populaţiei. Aşezările umane: evoluţie,
forme de locuire, caracteristici. Aşezările rurale. Aşezările urbane şi procesul de urbanizare.

Competenţe

Conţinut (descriptori)

DI

Discipline
anterioare

Teste şi teme de control
Forma de evaluare (conform PI)
Stabilirea notei finale (%)
- răspunsurile la examen / colocviu / lucrări practice
- activităti aplicative atestate / laborator / lucrări practice/proiect etc.
- teste pe parcursul semestrului
- teme de control
Reprezentări grafice, cartografice
Lista materialelor didactice
Metode didactice
şi imagistice
necesare
utilizate
Coordonator Titular de Disciplină
Grad didactic, titlu, prenume, nume
Prof. univ. dr. Nicolae ILINCA

Semnătura

Lucrare scrisă
60 %
30 %
10 %
Comunicarea, demonstraţia,
problematizarea, modelarea
Data
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FISA DISCIPLINEI
Formular P103 F1
GEOGRAFIA ECONOMICĂ A ROMÂNIEI

Denumirea disciplinei
Codul disciplinei

G/G/3/6/04

Facultatea

GEOGRAFIE

Domeniul

GEOGRAFIE

Specializarea

GEOGRAFIE

Forma de
învăţământ

ZI

Semestrul

Numărul de
credite

6

5

Numărul orelor pe semestru / activităţi 1)
Total

a.

56

b.

c.

d.

C

S

L

P

28

14

14

-

Geografie umană şi economică
mondială
Geografia populaţiei
Geografia aşezărilor
Populaţia şi aşezările din România
Geografia turismului în România

Categoria formativă a
disciplinei

DF

Categoria de optionalitate a
disciplinei

DI

Obiective

A. OBIECTIVE GENERALE:
Cursul prezintă structurile teritoriale la nivel naţional, regional şi local privind geografia
economică.

Competenţe

Discipline
anterioare

Obligatorii
(condiţionate)

Recomandate

B. OBIECTIVE SPECIFICE:
Explicarea potenţialului economic al României.
Ilustrarea evoluţiei economico-sociale a României.
Prezentarea principalelor caracteristici ale industriei în România.
Prezentarea principalelor caracteristici ale geografiei utilizării terenurilor în România.
Ilustrarea principalelor caracteristici ale geografiei căilor de comunicaţie:
Prezentarea caracteristicilor definitorii ale geografiei comerţului.
Expunerea principalelor caracteristici ale activităţilor social-culturale.
Prezentarea caracteristicilor definitorii ale geografiei turismului în România.
Expunerea principalelor fenomene de risc, hazarde, dezastre.
Prezentarea caracteristicilor legate de protecţia şi conservarea mediului.
1. Competenţe generale
 perceperea coerentă a elementelor, proceselor si fenomenelor care definesc geografia
populaţiei
 investigarea si interpretarea unor fenomene si procese specifice geografiei populaţiei,
percepute direct sau mediat
 explicarea si descrierea unor elemente, procese si fenomene geodemografice, utilizând
limbajul specific
 relaţionarea fenomenelor din realitate cu reprezentarea lor (cartografică, grafică etc.)
 aplicarea în viaţa cotidiană a cunoştinţelor din domeniul studiat şi integrarea lor în alte
domenii
2. Competenţe specifice disciplinei
2.1. Cunoaştere, înţelegere, explicare şi interpretare
 identificarea elementelor specifice domeniului studiat
 analiza si interpretarea unor date şi situaţii concrete referitoare la aspecte legate de
geografia populaţiei
 explicarea coerentă a unei realităţi, folosind terminologia specifică
 utilizarea informaţiilor din mass-media în contextul sistemului de probleme ale lumii
contemporane
 aplicarea în viaţa cotidiană a elementelor dobândite prin studiul domeniului respectiv
2.2. Instrumental-aplicative
 utilizarea adecvată a noţiunilor specifice geografiei populaţiei
 participarea la dezbaterea unor situaţii reale sau imaginare
2.3. Atitudinale
 manifestarea unei atitudini pozitive si responsabile faţă de domeniul educaţiei, faţă de
cunoaştere, societate, cultură, civilizaţie
 curiozitate pentru explorarea mediului geografic
 respect pentru diversitatea naturală şi umană
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Conţinut (descriptori)

Teste şi teme de control

Facultatea de Geografie

 conservarea şi ocrotirea mediului de viaţă
 cultivarea unui mediu ştiinţific centrat pe valori şi relaţii democratice
 promovarea unui sistem de valori culturale, morale şi civice
 valorificare optimă şi creativă a propriului potenţial în activităţile ştiinţifice
 participarea la propria dezvoltare profesională
CONŢINUTUL TEMATIC DE BAZĂ
1. Potenţialul economic.
2. Evoluţia economico-socială a României.
3. Geografia activităţilor industriale (industria extractivă; industria prelucrătoare; energia
electrică; regionarea geografică a industriei);
4. Geografia utilizării terenurilor (terenuri agricole, terenuri forestiere, terenuri cu ape, alte
categorii de terenuri; creşterea animalelor; zone şi tipuri geografice de utilizare a terenurilor);
5. Geografia căilor de comunicaţie şi transporturilor;
6. Geografia comerţului;
7. Activităţi social-culturale;
8. Geografia turismului.
9. Fenomene de risc, hazarde, dezastre.
10. Protecţia şi conservarea mediului.
TEMATICA SEMINARIILOR:
1. Resursele energetice ale României.
2. Regiuni industriale ale României.
3. Zone viticole din România.
4. Regiuni pomicole din România.
5. Caracteristici ale căilor de comunicaţie şi ale transporturilor în România.
6. Potenţialul turistic al României.
7. Fenomene de risc, hazarde, dezastre în România.
LUCRĂRI PRACTICE / LABORATOR
1. Metode de reprezentare grafică şi cartografică legate de resurselor energetice.
2. Metode de reprezentare grafică şi cartografică legate de industria din România.
3. Metode de reprezentare grafică şi cartografică a modului de utilizare a terenurilor din
România.
4. Metode de reprezentare grafică şi cartografică legate de agricultura din România.
5. Metode de reprezentare grafică şi cartografică legate de căile de comunicaţie din
România.
6. Metode de reprezentare grafică şi cartografică legate de activitatea turistică din România.
7. Metode de reprezentare grafică şi cartografică legate de alte activităţi economice.
Caracteristici ale industriei din …..….(se alege o unitate fizico-geografică, un judeţ, o
localitate).
Caracteristici ale resurselor naturale din ……..….(se alege o unitate fizico-geografică, un judeţ,
o localitate).
Caracteristici ale agriculturii din ….(se alege o unitate fizico-geografică, un judeţ, o localitate).
Caracteristici ale căilor de comunicaţie din….…..….(se alege o unitate fizico-geografică, un
judeţ, o localitate
Caracteristici ale turismului din… (se alege o unitate fizico-geografică, un judeţ, o localitate).
Studiu de geografie economică din… (se alege o unitate fizico-geografică, un judeţ, o
localitate).

Forma de evaluare (conform PI)
C
Stabilirea notei finale (%)
- răspunsurile la examen / colocviu / lucrări practice
50%
- activităti aplicative atestate / laborator / lucrări practice/proiect etc.
30%
- teste pe parcursul semestrului
10%
- teme de control
10%
Iordan, I., (2006) – Geografie Umană şi Economică a României, Editura Fundaţiei România de
Bibliografia
Mâine, Bucureşti.
Bondrea, A., (2000), Starea Naţiunii 2000, vol. I, Editura Fundaţiei României de Mâine,
Bucureşti.
* * * (1984), Geografia României, tratat, vol. II, Editura Academiei Române, Bucureşti.
* * * (1972–1979), Atlas România, Editura Academiei Române, Bucureşti
* * * (1982) Enciclopedia geografică a României (coordonator Gr. Posea), Editura Ştiinţifică şi
Enciclopedică, Bucureşti.
* * * (1950-2011), Anuare Statistice, Institutul Naţional de Statistică, Bucureşti
* * * (1930-2011), Recensăminte, Institutul Naţional de Statistică, Bucureşti
* * * (2000-2011), Buletine statistice, Institutul Naţional de Statistică, Bucureşti
Computer, videoproiector,
În
scopul
atingerii
Lista materialelor didactice
Metode didactice utilizate
tablă, harta, atlas, hartie de
obiectivelor cursului se vor
necesare
calc, hartie milimetrica,
utiliza metode didactice
instrumente pentru desen etc.
specifice:
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- metode de instruire centrate
pe acţiunea profesorului:
povestirea,
descrierea,
expunerea, explicaţia;
- metode de instruire centrate
pe activitatea studentului:
conversaţia,
demonstraţia,
observarea, problematizarea,
modelarea;
- metode de instruire bazate
pe acţiune: exerciţiul,
activitatea practică,
utilizarea metodelor grafice
şi cartografice specifice
geografiei populaţiei.
Coordonator Titular de Disciplină
Grad didactic, titlu, Prenume, NUME
Lector univ. dr. Mădălina-Teodora ANDREI

Semnătura

Data
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FISA DISCIPLINEI
Formular P103 F1
ORGANIZAREA ŞI AMENAJAREA SPAŢIULUI GEOGRAFIC

Denumirea disciplinei
Codul disciplinei

G/G/3/6/06

Facultatea

GEOGRAFIE

Domeniul

GEOGRAFIE

Specializarea

GEOGRAFIE

Forma de
învăţământ

ZI

Semestrul

Numărul de
credite

6

4

Numărul orelor pe semestru / activităţi 1)
Total

a.

b.

c.

d.

56

28

14

14

-

Obligatorii
(condiţionate)
Recomandate

G/G/3/5/07

Categoria formativă a
disciplinei
Categoria de optionalitate a
disciplinei

DF

Obiective

A. OBIECTIVE GENERALE:
Formarea profesională în domeniul dezvoltării zonale, regionale, locale şi adaptarea
conţinutului geografic la cerinţele actuale de pe piaţa muncii, în acord direct cu schimbările
economice şi politice înregistrate la nivel local, regional, naţional şi internaţional.
B. OBIECTIVE SPECIFICE:
Fiind un curs avansat în geografie, accentul se pune pe cunoaşterea detaliată a modului de
amenajare şi organizare a spaţiului geografic românesc, în strânsă concordanţă cu legislaţia în
vigoare şi strategiile de dezvoltare din cadrul Uniunii Europene.
CONŢINUTUL TEMATIC DE BAZĂ
Organizarea spaţiului şi amenajarea teritoriului – noţiuni introductive: concepte şi definiţii
privind noţiunea de organizare, amenajare, spaţiu geografic, teritoriu, teren. Tipologia spaţială şi
nivele de abordare – planurile de amenajare a teritoriului şi planurile de urbanism. Cadastrul şi
rolul acestuia în organizare; categoriile de folosinţă ale terenurilor – criterii de clasificare şi
identificare.
Organizarea şi amenajarea agricolă a teritoriului: organizarea terenurilor agricole pe categorii
de folosinţă; amplasarea şi dimensionarea diferitelor categorii de folosinţă.
Organizarea şi amenajarea silvică a teritoriilor: tipuri de terenuri aferente domeniului forestier.
Organizarea şi amenajarea pădurilor pe ocoale silvice, unităţi de producţie, unităţi amenajistice
şi subparcele. Administrarea fondului forestier naţional.
Organizarea spaţiului industrial: tipuri de activităţi industriale şi localizarea lor. Noi forme de
organizare a spaţiului industrial – unitatea industrială şi platforma industrială. Cariere şi
platforme pentru depozitarea deşeurilor.
Organizarea şi amenajarea căilor de transport: clasificarea sistemelor de transport – tipuri de
amenajare şi echipare a teritoriului cu reţele de transport rutier, feoviar, aerian, precum şi cu
reţele edilitare.
Amenajări în lungul cursurilor de apă: categorii şi tipuri de amenajări; amenajările
hidroenergetice.
Organizarea şi amenajarea turistică a teritoriului românesc: metode şi principii de amenajare
turistică. Zonarea teritoriilor şi activităţilor turistice româneşti. Tipuri de spaţii turistice şi
amenajarea lor.
Amenajarea teritoriului pentru nevoi de apărare: criterii de amplasare şi tipuri de amenajări.
Amenajarea antierozională a terenurilor: măsuri şi lucrări de combatere a tuturor formelor de
eroziune fluvio-torenţială (eroziune în suprafaţă, ravene, torenţi); amenajări pentru combaterea
tasărilor şi alunecărilor de teren; avalanşele – localizare, prevenire, amenajări contra
avalanşelor.
Organizarea şi amenajarea aşezărilor: aşezarea rurală – tipuri, evoluţie, infrastructura rurală.
Spaţiul urban – componente, structură, evoluţie, organizarea actuală, zonarea funcţională.
Spaţiul periurban – delimitare, funcţionalitate, organizare.
Organizarea spaţiului geografic naţional: unităţile fizico-geografice ale teritoriului românesc şi
subdiviziunile lor – criterii de delimitare şi organizare. Organizarea administrativ-teritorială –
modele de organizare în perioada interbelică şi postbelică.
CONŢINUTUL ACTIVITĂŢILOR DE SEMINAR
Pe baza noţiunilor primite la curs, a unui plan de lucrare detaliat, bazat pe o bibliografie minimă
obligatorie studenţii au obligaţia de a elabora pe grupuri de 4-5 participanţi, câte un proiect ce
vizează oragnizarea şi amenajarea spaţiului geografic de pe o suprafaţă bine conturată de pe

Conţinut (descriptori)

DI

Discipline
anterioare
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Teste şi teme de control

teritoriul României, ale cărei limite vor fi clar explicate şi argumentate. Acest teritoriu poate fi o
unitate fizico-geografică (masiv montan, depresiune, o unitate colinară, de podiş sau câmpie, ori
un bazin hidrografic), ori poate fi administrativă (sat, comună, oraş)
TEME DE SEMINAR
Notiuni: spatiul geografic, teritoriu, zonă, regiune; Politica de dezvoltare regional in U.E.;
Programul National de Dezvoltare (P.N.D.); P.U.G.; P.U.Z.; P.U.D.; Planul de amenajare
teritorială în Romania
LUCRARI PRACTICE / LABORATOR
Analiza comparata a spatiului geographic, teritoriului, zonelor, si regiunilor.
Cartografierea spatiului geografic
Material cartografice specific P.N.D.
Material cartografice specific P.U.G.
Material cartografice specific P.U.Z.
Material cartografice specific P.U.D.
Studii de caz
Verificarea proiectelor

Forma de evaluare (conform PI)
E
Stabilirea notei finale (%)
- răspunsurile la examen / colocviu / lucrări practice
80%
- activităti aplicative atestate / laborator / lucrări practice/proiect etc.
20%
- teste pe parcursul semestrului
- teme de control
Surd V., Bold I., Zotic V., Carmen Chira, (2005), Amenajarea teritoriului şi infrastructuri
Bibliografia
tehnice, Editura Presa Universitară Clujană, Cluj-Napoca.
Melinda Cândea, Florina Bran, Irina Ciompoeru, (2006), Organizarea, amenajarea şi
dezvoltarea durabilă a spaţiului geografic, Editura Universitară, Bucureşti.
Bold I., Crăciun A., (1999), Organizarea teritoriului, Editura Mirton, Timişoara.
Ianoş, I., (2000), Sisteme teritoriale – o abordare geografică, Edit. Tehnică, Bucureşti.
Posea, Gr., (2003), Geografia Fizică a României. Partea I – date generale, poziţie geografică
relief, Editura Fundaţiei România de Mâine, Bucureşti.
Posea, Gr. (2004), Geografia Fizică a României. Partea a II-a – clima, apele, biogeografia,
solurile, hazardele naturale, Editura Fundaţiei România de Mâine, Bucureşti.
***(1982), Enciclopedia Geografică a României, Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică,
Bucureşti.
***(1983), Geografia României, Tratat, vol. I, Edit. Academiei R.S.R., Bucureşti.
***(1987), Geografia României, Tratat, vol. II, Edit. Academiei R.S.R., Bucureşti.
***(1987), Geografia României, Tratat, vol. III, Edit. Academiei R.S.R., Bucureşti.
***(1992), Geografia României, vol IV, Editura Academiei, Bucureşti.
***(2005), Geografia României, Tratat, vol. V, Edit. Academiei, Bucureşti.
Computer, videoproiector,
Expunerea, analiza, sinteza,
Lista materialelor didactice
Metode didactice utilizate
tablă, hartie milimetrica,
abordarea interactivă a
necesare
instrumente pentru desen etc.
studiilor de caz, vizionarea
de filme documentare,
metoda chestionarului,
realizarea şi analiza
referatelor, realizarea şi
analiza planurilor de
organizarea şi amenajare a
spaţiului.
Coordonator Titular de Disciplină
Grad didactic, titlu, prenume, nume
Lector univ. dr. Radu PIŢIGOI

Semnătura

Data
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FIŞA DISCIPLINEI
Formular P103 F1
TELEDETECŢIE ŞI FOTOINTERPRETARE

Denumirea disciplinei
G/G/3/6/08

Codul disciplinei

Facultatea

GEOGRAFIE

Domeniul
Specializarea
Forma de
învăţământ

GEOGRAFIE
GEOGRAFIE

Categoria
formativă a
disciplinei
Categoria de
opţionalitate a
disciplinei
Obiective

Competenţe

Conţinut
(descriptori)

Semestrul

Numărul de
credite

6

Total

ZI

Numărul orelor pe
semestru /activităţi
a.
b.
C
S

56

DS
Discipline
anterioare
DI

28

Obligatorii
(condiţionate)

G/GT/1/1/9

Recomandate

-

5

c.
L

d.
P

28

E. OBIECTIVE GENERALE:
Cursul va oferi o imagine de ansamblu a sistemelor curente de teledetecţie satelitară, concentrându-se
pe tehnicile de prelucrare digitală utilizate pentru a analiza imaginile colectate de aceste sisteme, cu
scopul obţinerii de date şi informaţii. Prelegerile vor trece în revistă sistemele satelitare specifice, în
timp ce lucrările practice vor oferi competenţe de manipulare a imaginilor în format digital şi tehnici de
analiză utilizate în mod curent în domeniul fotointerpretării geografice.
3. OBIECTIVE SPECIFICE:
Obiectivul major al acestui curs este a-i iniţia pe studenţi în diferite tipuri de platforme şi instrumente
utilizate în teledetecţie. Cursul va prezenta fundamentele teledetecţie şi va demonstra aplicaţiile actuale
ale tehnologiei. Studenţii sunt introduşi în domeniile de lungimi de undă infraroşii şi microunde (radar),
frecvenţe ce se extind dincolo de spectrul vizibil. De asemenea, sunt familiarizaţi cu instrumentele
necesare pentru a analiza aceste frecvenţe ca o extensie a vederii umane. În sfârşit, se doreşte stimularea
interesului în activităţile de teledetecţie, care joacă un rol vital în dezvoltarea modernă şi se regăsesc din
ce în ce mai mult în geopolitică.
1. Competenţe cognitive: dezvoltarea capacităţii studentului de a înţelege metodele şi tehnicile de lucru
ale geografiei, dar şi conştientizarea necesitatăţii de le aplica practic.
2. Competenţe profesionale: identificarea şi soluţionarea problemelor legate de schimbarea darmatică
a modului de utilizare a terenurilor la nivel naţional şi global.
CONŢINUTUL TEMATIC DE BAZĂ:
1. Teledetecţie – noţiuni generale.
1.1. Definiţii, noţiuni, concepte fundamentale.
1.2. Bazale fizice ale teledetecţiei: Radiaţia electromagnetică, spectrul electromagnetic,
radiometria.
2. Comportamentul spectral al materiei
2.1. Interacţiunea cu atmosfera.
2.2. Comportamentul spectral al solurilor, vegetaţiei, apei, gheţii şi zăpezii.
3. Teledetecţia pasivă şi teledetecţia activă
3.1. Sistemele satelitare, caracteristicile şi instrumente (captori, senzori).
3.2. Lanţul de achiziţie, transmisie şi preprocesare a datelor de teledetecţie.
3.3. Sateliţii din seriile Landsat, SPOT, Ikonos şi NOAA.
3.4. Ramuri ale teledecţiei cu utilizare tematică.
3.5. Programele Agenţiei Spaţiale Europene.
4. Noţiuni de fotointerpretare
4.1. Principii şi criterii de fotointerpretare.
4.2. Rolul culorilor în teledetecţie şi fotointerpretare.
4.3. Deformările imaginilor. Corecţii geometrice şi radiometrice.
4.4. Tratarea imaginilor şi identificarea datelor utile.
5. Analiza şi interpretarea imaginilor satelitare
5.1. Criterii de fotointerpretare: forma şi mărimea; culoarea si tonul.
5.2. Criterii de fotointerpretare: umbra si pozitia; densitate si dispersie.
5.3. Criterii de fotointerpretare: textura si structura.
6. Alte noţiuni importante în practica procesării de imagini.
7. Documente privind teledetecţia publicate de organizaţii internaţionale de profil
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7.1. Principiile Comitetului ONU pentru Utilizarea Paşnică a Spaţiului Extraterestru.
TEMATICA LUCRĂRILOR PRACTICE:
1. Fotointerpretarea şi aerofotointerpretarea.
2. Analiza de stereofotograme cu stereoscopul şi cu ajutorul unor programe dedicate.
3. Tehnici şi utilizate tratarea imaginilor satelitare: corecţii geometrice şi radiometrice.
4. Vizualizarea imagini satelitare cu ajutorul unor programe dedicate.
5. Analiza de imagini satelitare cu ajutorul unor programe dedicate.
5.1. Criterii de fotointerpretare: forma şi mărimea; culoarea şi tonul.
5.2. Criterii de fotointerpretare: umbra şi poziţia; densitatea şi dispersia.
5.3. Criterii de fotointerpretare: textura ti structura.
6. Fotointerpretarea elementelor de relief, hidrografie, meteorologie şi climă.
7. Fotointerpretarea vegetaţiei spontane şi cultivate.
8. Fotointerpretarea activităţilor agricole, industriale şi a căilor de comunicaţie.
9. Realizarea spaţio-hărţii şi predarea proiectului.
Teste şi teme de
control

Lucrările practice se evaluează la sfârşitul fiecărei teme, pe baza datelor din folderele personale.

Forma de evaluare (conform PI)
E
Stabilirea notei finale (%)
- răspunsurile la examen
75%
- activităţi aplicative atestate / laborator / lucrări practice/proiect etc.
15%
- teme de control
10%
Bibliografia
Bibliografie Obligatorie
1. Suportul de curs de pe avizierul virtual al facultăţii
2. Mihai Grigore (1994), Aerofotointerpretare geografică, Editura Fundaţiei România de Mâine,
Bucureşti.
3. Donisă, M. Grigore, I. Tovisi (1980), Aerofotointerpretare geografică, Editura Didactică şi
Pedagogică, Bucureşti.
4. M. Zegheru, M. Albota (1979), Introducere în teledetecţie, Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică,
Bucureşti.
5. M. Zegheru, M. Albota (1982), Teledetecţia şi aplicaţiile ei, Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică,
Bucureşti.

Lista materialelor
didactice necesare

Resurse bibliografice online:
Remote Sensing Tutorial:
http://rst.gsfc.nasa.gov
ESA Radar courses:
http://earth.esa.int/applications/data_util/SARDOCS/spaceborne/Radar_Courses
Centre for Remote Imaging, Sensing and Processing (CRISP) at the National University of
Singapore:
http://www.crisp.nus.edu.sg/~research/tutorial/image.htm
Glosar de termeni: http://www.ccrs.nrcan.gc.ca/ccrs/learn/terms/glossary/glossary_e.html
NASA: www.nasa.gov
NASA Visible Earth (sursa de date): http://visibleearth.nasa.gov
European Space Agency: http://earth.esa.int
NOAA: www.noaa.gov
IKONOS: http://www.spaceimaging.com
QuickBird: http://www.digitalglobe.com
ResMap (sursa de imagini): http://www.resmap.com/index.html
http://freegeographytools.com/
Computer, videoproiector,
Expunerea, analiza, sinteza,
Metode didactice
software dedicat (ArcView,
exemplificarea.
utilizate
ArcGis, TAS, Multiscope,
LeoWorks).

Coordonator Titular de Disciplină
Grad didactic, titlu, prenume, nume
Lector univ. drd. Ionel BENEA

Semnătura

Data
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FIŞA DISCIPLINEI
Formular P103 F1
GEOGRAFIE REGIONALĂ (AMERICA, AFRICA)

Denumirea disciplinei
Codul disciplinei

G/G/3/6/09

Semestrul

Facultatea

GEOGRAFIE

Domeniul

GEOGRAFIE

Specializarea

GEOGRAFIE

Forma de
învăţământ

ZI

Numărul de
credite

5

5

Numărul orelor pe semestru / activităţi 1)
Total

a.

b.

c.

d.

C

S

L

P

42

28

14

Obligatorii
(condiţionate)
Recomandate

G/GT/1/1/13

Categoria formativă a
disciplinei
Categoria de optionalitate a
disciplinei

DF

Obiective

A. OBIECTIVE GENERALE:
Noţiuni introductive; obiectul şi prezentarea cursului. Unităţile tectonice şi structurale majore
ale continentelor (platforme, scuturi, orogen vechi şi nou); teorii geotectonice. Elemente
climatice şi biogeografice specifice. Diferenţierea peisajelor inter şi extratropicale. Prezentarea
elementelor de geografie umană: populaţia, regiunile de concentrare a populaţiei, dinamica
indicatorilor geodemografici.
B. OBIECTIVE SPECIFICE:
Prezentarea marilor aglomerări urban-industriale, a particularităţilor lor funcţionale, rolul lor în
economia regiunii sau a ţării; particularităţile dezvoltării spaţiului industrial şi rural
Evidenţierea caracteristicilor economiei la nivel regional. Mediul şi dezvoltarea economică

DI

Discipline
anterioare

Competenţe
Conţinut (descriptori)

Teste şi teme de control

CONŢINUTUL TEMATIC DE BAZĂ – Studiu Individual:
Regiunile geografice din America de Nord.
Canada: Regiunea Marilor Lacuri - Sf. Laurenţiu:
Vestul canadian
Regiunea Pacifică a Canadei
S.U.A. Nord - Estul American a) New England b) Middle Atlantic c) Marile Lacuri
Regiunea Sudului American a) Vechiul Sud b) Noul Sud
Vestul american: 1. Regiunea Munţilor Cordilieri
2. Regiunea Pacifică a) Subregiunea Nord - Pacifică b) Subregiunea Sud –
Pacifică
Regiunile geografice din America Centrală: a) America Centrală Istmică; b) America
Centrală Insulară
Regiunile geografice din America de Sud. Estul Extraandin Podişurile Guyanelor, Braziliei,
Patagoniei; câmpiile Amazoniei, Gran-Chaco, Parana, Pampas; sierrele pampeene.
Vestul Andin. Anzii nordici, centrali şi sudici, câmpia litorală, insulele.
Africa – Prezentare geografică de ansamblu Regiunile geografice: a) Africa de Nord-Vest; b)
Sahara, Sahelul şi Egiptul; c) Sudanul şi Abissomalia; d) Africa Centrală (Coasta Guineei şi
Bazinul Congo); e) Africa mijlocie înaltă; f) Africa de Sud; g) Africa insulară.
Peisaje rurale în America de Nord; Peisaje rurale în America de Sud; Peisaje rurale în Africa;
Megalopolisurile: Boswash, Chipitts şi San-San; Oraşele din America de Nord – caracterizare
geografică; Oraşele din America Latină – caracterizare geografică; Oraşele din Africa –
caracterizare geografică; Structura etnolingvistică şi confesională în Africa; Structura
etnolingvistică şi confesională în Africa de Nord; Structura profesională şi pe medii în America
de Nord; Structura profesională şi pe medii în America de Sud; Structura profesională şi pe
medii în Africa; Porturile din America de Nord şi Centrală; Porturile din Africa; Turismul în
America de Nord; Turismul în Africa; Transporturile speciale şi telecomunicaţiile în America
de Nord; Transporturile aeriene şi aerospaţiale din America;Megalopolisul Boswash;
Megalopolisul Chipitts; Megalopolisul San San; Regiunea industrială Sao Paulo – Rio de Janeiro –
Belo Horizonte; Aglomeraţia urbană din Delta Nilului; Aglomerarea urbană a Africii de Sud;
Pădurile şi industria lemnului în Canada; Industria de autoturisme din S.U.A.; Industria
aeronautică în S.U.A.
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Forma de evaluare (conform PI)
E
Stabilirea notei finale (%)
- răspunsurile la examen / colocviu / lucrări practice
60%
- activităti aplicative atestate / laborator / lucrări practice/proiect etc.
20%
- teste pe parcursul semestrului
20%
- teme de control
Gherasim C.C., Aur I.N., Eremia D., (2008), Geografia Americilor, Editura Fundaţiei România
Bibliografia
de Mâine, 216 p., Bucureşti.
Marin M., Gherasim C.C., (2002), Continentele. Probleme speciale de geografie regională,
Editura Fundaţiei România de Mâine, 156 p., Bucureşti.
Gherasim C.C., (2007), Continentele. Regiuni geoeconomice, Editura Fundaţiei România de
Mâine 163 p., Bucureşti.
Aur I.N., Andrei Mădălina, Gherasim C. C. (2005), Geografie economică şi politică universală,
Editura Fundaţiei România de Mâine, 288 p., Bucureşti.
Aur, I.N., Gherasim C.C., (2005), Geografie economică mondială, Editura Fundaţiei România
de Mâine, 272 p., Bucureşti.
Aur N., Andrei Mădălina, Gherasim C.C., (2003), Geografie economică şi politică universală,,
Editura Fundaţiei România de Mâine, Bucureşti.
Computer, videoproiector,
Seminarii cu teme
Lista materialelor didactice
Metode didactice utilizate
tablă, hartie milimetrica,
prestabilite, prezentări video
necesare
instrumente pentru desen etc.
şi foto, lucru cu harta,
analize şi comentarii
statistice.
Coordonator Titular de Disciplină
Grad didactic, titlu, prenume, nume
Lector univ.dr. Cezar Constantin GHERASIM

Semnătura

Data
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FISA DISCIPLINEI
Formular P103 F1
GEOGRAFIE REGIONALĂ – ASIA, AUSTRALIA, OCEANIA

Denumirea disciplinei
Codul disciplinei

G/G/3/6/10

Facultatea

GEOGRAFIE

Domeniul

GEOGRAFIE

Specializarea

GEOGRAFIE

Forma de
învăţământ

ZI

Semestrul

Numărul de
credite

6

5

Numărul orelor pe semestru/activităti 1)
Total

a.

b.

c.

d.

C

S

L

P

42

28

14

Obligatorii
(condiţionate)
Recomandate

G/GT/1/1/13

Categoria formativă a
disciplinei
Categoria de optionalitate a
disciplinei

DF

Obiective

A. OBIECTIVE GENERALE:
Cunoaşterea geografică complexă a Asiei, Australiei şi Arhipelagurilor Oceaniei în contextul
amplelor procese de pe mapamond, îndeosebi a globalizării.
Dezvăluirea diferenţierii peisajelor şi particularităţilor de neegalat ale acestui imens spaţiu
supus celor mai distrugătoare taifunuri şi seisme, unor catastrofale alunecări de teren şi
inundaţii.
Caracterizarea geografică a resurselor naturale, a peisajelor naturale pline de farmec care
menţin atractivitatea şi impun cunoaşterea, a aspectelor specifice vieţii şi culturii băştinaşilor, a
elementelor civilizaţiei moderne din Arhipelagurile Oceaniei, din Australia şi Asia.
Justificarea unor aspecte specifice: în Australia protecţia mediului este o modă (mediul
înconjurător fiind privit cu respect şi veneraţie) şi a legislaţiei sociale avansate.
B. OBIECTIVE SPECIFICE:
Cunoaşterea unităţilor tectono–structurale ale Asiei şi Oceaniei, caracteristicilor reliefului,
elementelor şi zonelor climatice, râurilor, lacurilor şi răspândirii actuale a glaciaţiunii,
valorificării, protecţiei şi conservării potenţialului hidrografic, caracteristicilor principale ale
vegetaţiei, faunei, solului şi a impactului, antropic asupra peisajelor, a protecţiei şi conservării
mediului geografic.
Dobândirea prin cunoaştere proprie, a paroxismelor şi exotismului Oceaniei.
Stimularea capacităţii studenţilor de a folosi explicaţiile, lectura, hărţile de specialitate pentru a
analiza repartiţia teritorială a principalelor caracteristici ale climei, zone de climă şi
consecinţelor acestora asupra vegetaţiei, faunei solurilor, activităţilor umane, a mijloacelor de
prevenire/combatere a riscurilor, hazardelor şi calamităţilor naturale.
Înţelegerea, explicarea şi utilizarea noţiunilor şi conceptelor de geografie umană ale spaţiului
studiat în vederea deschiderilor pentru noi achiziţii intelectuale şi practice:
Caracterizarea categoriilor balanţei comerciale, utilitatea şi structura „zonelor libere”, a
puternicei expansiuni a comerţului cu servicii, exportului de mărfuri, tranzacţionarea aurului la
principalele instituţii bursiere din Dubai, Kuwait, Macao, Hong Kong şi Singapore.
O serie de conflicte sângeroase din Asia, diferendul ruso-japonez privind Kurilele, politica
nucleară a Iranului, impun cunoaşterea aspectelor de geopolitică, de meditaţie – de aceea este
necesară o radiografiere (analiză) geopolitică.

DI

Discipline
anterioare

Competenţe
Conţinut (descriptori)

ASIA
Noţiuni introductive. Particularităţile geografico-fizice. Relieful (unităţilor de platformă,
podişurile şi câmpiile dezvoltate pe structurile epihercinice, relieful dezvoltat pe structuri
diferite, regiunile cutate şi reactivate în diferite etape).
Munţii orogenului alpin; podişurile şi câmpiile Asiei.
Clima, hidrografia, vegetaţia, fauna, solurile (completarea unei scheme corelative – învăţare cu
rol).
Evoluţia cunoaşterii continentului, aspectele geodemografice, aşezările umane, aspecte
geografice privind civilizaţiile asiatice.
Resursele naturale şi economia; aspecte geografice privind agricultura.
Industria – aspecte geografice.
Geografia transporturilor, turismului şi schimburilor economice.
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Regiunile geografice: Asia de Nord, Caucaz, Asia de Sud-Vest.
Regiunile geografice: Asia Centrală, Asia de Sud, Asia de Sud-Est, Asia de Est (învăţare cu
rol).
OCEANIA ŞI AUSTRALIA

Teste şi teme de control

Concepte, poziţie şi aşezare geografică, evoluţia cunoaşterii. Particularităţile geografico-fizice
ale Australiei: relieful şi hidrografia.
Clima, vegetaţia, fauna, solurile, protecţia şi conservarea mediului.
Arhipelagurile Oceaniei – aspectele geografico-fizice (învăţare cu rol).
Particularităţile geografico – umane ale Australiei şi Arhipelagurilor Oceaniei.
Australia – diferenţieri administrativ–teritoriale şi Arhipelagurile Oceaniei – diferenţieri
regionale şi administrative (învăţare cu rol).
Tematica Activităţi Tutoriale:
I. Poziţia geografică, ţărmurile, dimensiunile Asiei şi consecinţele acestora.
II. Relieful Asiei - prima parte.
III. Relieful Asiei – a doua parte.
IV. Aspectele geodemografice şi geografice principale ale civilizaţiilor asiatice.
V. Regiunea Asia de Est.
VI. Caracterizarea geografică a populaţiei şi aşezărilor umane din Australia.
VII. Precipitaţiile, utilizarea terenurilor şi zonarea agriculturii Australiei.
Caracteristici geomorfologice, biopedoclimatice si hidrografice specifice continentelor Asia,
Australia si Arhipelagurile Oceaniei
Resurselor naturale ale Australiei şi Arhipelagurile Oceaniei

Forma de evaluare (conform PI)
E
Stabilirea notei finale (%)
- răspunsurile la examen / colocviu / lucrări practice
60%
- activităti aplicative atestate / laborator / lucrări practice/proiect etc.
20%
- teste pe parcursul semestrului
20%
- teme de control
Aur I.N., Gherasim C.C., Andrei Mădălina, Eremia D., (2007), Asia. Geografie fizică, umană
Bibliografia
şi regională, Editura Fundaţiei România de Mâine, Bucureşti.
Aur I.N., Gherasim C.C., Mădălina Andrei, (2008), Oceania, Editura Fundaţiei România de
Mâine, Bucureşti.
Marin M., Gherasim C.C., (2002), Continentele. Probleme speciale de geografie regională,
Editura Fundaţiei România de Mâine, Bucureşti.
Aur I.N., Andrei Mădălina, Gherasim C. C., (2003), Geografie economică şi politică
universală, Editura Fundaţiei România de Mâine, Bucureşti.
Aur, I.N., Gherasim C.C., (2005), Geografie economică mondială, Editura Fundaţiei
România de Mâine, Bucureşti.
Gherasim C.C., (2007), Continentele. Regiuni geoeconomice, Editura Fundaţiei România de
Mâine, Bucureşti.
Rusu E., (2003), Geografia continentelor: Asia, Editura Didactică şi Pedagogică, R. A.,
Bucureşti.
Computer, videoproiector,
Seminarii
cu
teme
Lista materialelor didactice
Metode didactice utilizate
tablă, hartie milimetrica,
prestabilite, prezentări video
necesare
instrumente pentru desen etc.
şi foto, lucru cu harta,
analize
şi
comentarii
statistice.

Coordonator Titular de Disciplină
Grad didactic, titlu, prenume, nume
Lector univ.dr. Cezar Constantin GHERASIM

Semnătura

Data
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FISA DISCIPLINEI
Formular P103 F1
GEOGRAFIA TURISMULUI ÎN U. E. ŞI ÎN ROMÂNIA

Denumirea disciplinei
Codul disciplinei

G/G/3/5/02A

Facultatea

GEOGRAFIE

Domeniul

GEOGRAFIE

Specializarea

GEOGRAFIE

Forma de
învăţământ

ZI

Semestrul

Numărul de
credite

5

5

Numărul orelor pe semestru / activităţi 1)
Total

a.

b.

c.

d.

C

S

L

P

56

28

28

Obligatorii
(condiţionate)
Recomandate

Europa şi ţările U.E. (I, II)

Categoria formativă a
disciplinei
Categoria de optionalitate a
disciplinei

DS

Obiective

A. OBIECTIVE GENERALE:
cursul îşi propune să contribuie la clarificarea principiilor, criteriilor, metodelor şi tehnicilor
care servesc regionării turistice;
surprinderea fenomenului turistic în toate detaliile evoluţiei şi răspândirii sale – având ca
substrat şi catalizator al desfăşurării sale mediul geografic;
scopul principal al cursului este acela de a-l ajuta pe student să vadă că regiunea turistică
cuprinde în limitele sale arii vaste la scara cărora fenomenul turistic se desfăşoară în întreaga sa
complexitate, la cote majore de intensitate şi diversitate;
să poată identifica seriile de sisteme funcţionale, diferite unele de altele, dar toate având ca
numitor comun satisfacerea complexă a cererii turistice;
deşi în cadrul regiunii pot apărea discontinuităţi spaţiale în distribuirea potenţialului turistic şi
aparente rupturi funcţionale, studentul să perceapă şi să se folosească de funcţionalitatea
întregului asigurată prin complementaritate – în scopul satisfacerii depline a nevoilor sociale ale
cererii (recreare, cură, culturalizare) şi realizarea eficienţei economice);
studentul să poată identifica particularităţile regionale şi locale ale cadrului natural şi
economico-social, ale istoriei, culturii şi civilizaţiei create de-a lungul veacurilor de fiecare
popor şi naţiune din continentele extraeuropene – fapt ce va face posibilă individualizarea
regiunilor turistice.
B. OBIECTIVE SPECIFICE:
cunoaşterea şi utilizarea principiilor, criteriilor, metodelor şi tehnicilor necesare în taxonomia
unităţilor funcţionale turistice care includ: obiectivul, punctul, centrul, complexul, arealul,
subzona, zona, subregiunea şi regiunea turistică europeană şi regiunea turistică din
România;
identificarea caracteristicilor care, într-o regiune, asigură unitatea în diversitate, spre deosebire
de unicitatea zonei care constă în specificitate;
totodată, în scopul înlăturării confuziilor dintre regiuni şi zone turistice, studentul va trebui să
atingă nivelul de competenţă prin care să cunoască temeinic relaţiile din cadrul regiunilor
turistice care conectează diferite sisteme funcţionale zonale;
individualizarea raporturilor dintre regiunea turistică şi unităţile limitrofe, atribuirea poziţiei
specifice în matricea geosferei turistice continentale;
formarea deprinderilor de a integra zona regiunii ca unitate de rang inferior;
stimularea capacităţii de analiză critică a unor definiţii privind regionarea turistică numai pe
cadrul unor regiuni geografico-fizice;
1. Competenţe generale
 perceperea coerentă a elementelor, proceselor si fenomenelor care definesc geografia
turismului
 investigarea si interpretarea unor fenomene si procese specifice geografiei turismului
 explicarea si descrierea unor elemente, procese si fenomene, utilizând limbajul specific

Competenţe

Discipline
anterioare

DO

Introducere în geografia regională a
României
Geografia si economia turismului
Potentialul turistic şi valorificarea lui

2. Competenţe atitudinale
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Conţinut (descriptori)

Teste şi teme de control

manifestarea unei atitudini pozitive si responsabile faţă de cunoaştere, societate,
cultură, civilizaţie
 curiozitate pentru explorarea mediului geografic
 respect pentru diversitatea naturală şi umană
 conservarea şi ocrotirea mediului de viaţă
 cultivarea unui mediu ştiinţific centrat pe valori şi relaţii democratice
 promovarea unui sistem de valori culturale, morale şi civice
 valorificare optimă şi creativă a propriului potenţial în activităţile ştiinţifice
participarea la propria dezvoltare profesională
CONŢINUTUL TEMATIC DE BAZĂ
1. Regiune şi regionare turistică: concepte, principii, criterii, metode şi tehnici de regionare
turistică.
2. Istoricul valorificării potenţialului turistic în Uniunea Europeană şi România.
3. Regiuni turistice din Uniunea Europeană.
4. Regiuni turistice în România.
5. Structurile de primire turistică cu funcţiuni de cazare din Uniunea Europeană şi România.
6. Circulaţia turistică în Uniunea Europeană şi în România.
B. Tematica lucrărilor de seminar
Regionarea turistică a Uniunii Europene
Regionarea turistică a României.
Patrimoniul turistic al regiunilor Uniunii Europene (Europa Nordică, Europa de Vest,
Europa Centrală, Europa de Sud).
Patrimoniul turistic al României.
Caracteristici ale turismului din… (se alege o ţară din UE, o regiune, o unitate fizicogeografică, o staţiune din UE sau România).
Analiza potenţialului turistic al… (se alege o ţară din UE, o regiune, o unitate fizico-geografică,
o staţiune din UE sau România).
Valorificarea potenţialului turistic al … (se alege o ţară din UE, o regiune, o unitate fizicogeografică, o staţiune din UE sau România).

Forma de evaluare (conform PI)
E
Stabilirea notei finale (%)
- răspunsurile la examen / colocviu / lucrări practice
50%
- activităti aplicative atestate / laborator / lucrări practice/proiect etc.
30%
- teste pe parcursul semestrului
10%
- teme de control
10%
Andrei, Mădălina, Vartolomei, F., (2008), Geografia turismului în Uniunea Europeană şi în
Bibliografia
România, Ed. Fundaţiei România de Mâine, Bucureşti.
Dumitraşcu, C., (2008), Europa - Geografie fizică, umană şi economică, Editura Fundaţiei
„România de Mâine”, Bucureşti.
Glăvan, V. (1995), Geografia turismului în România, Ed. Institutului de Management-Turism
Eden, Bucureşti.
Glăvan Vasile (2000), Resursele turistice pe Terra, Editura Economică, Bucureşti.
Glăvan, V. (2010), Geografia turismului, Ed. Fundaţiei România de Mâine, Bucureşti.
Davidson R., (1995), Tourisme en Europe, Editura Economică, Paris
Cristureanu Cristina, Neacşu Nicolae, Băltăreţu Andreea (1999), Turism internaţional,
Editura Oscar Print, Bucureşti.
Lista materialelor didactice
necesare

Computer, videoproiector,
tablă, harta, atlas.

Metode didactice utilizate

În scopul atingerii obiectivelor
cursului se vor utiliza metode
didactice specifice:
- metode de instruire centrate
pe acţiunea profesorului:
povestirea,
descrierea,
expunerea, explicaţia;
- metode de instruire centrate
pe activitatea studentului:
conversaţia,
demonstraţia,
observarea, problematizarea,
modelarea;
- metode de instruire bazate pe
acţiune: exerciţiul, activitatea
practică, utilizarea metodelor
grafice şi cartografice
specifice
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Semnătura

Coordonator Titular de Disciplină
Grad didactic, titlu, prenume, nume
Lector univ. dr. Mădălina-Teodora ANDREI

Data

FIŞA DISCIPLINEI
Formular P103 F1
Denumirea disciplinei
Codul disciplinei

DEGRADAREA SOLURILOR

G/G/3/6/02B

Facultatea

GEOGRAFIE

Domeniul

GEOGRAFIE

Specializarea

GEOGRAFIE

Forma de
învăţământ

ZI

Categoria formativă a
disciplinei
Categoria de optionalitate a
disciplinei

DS

Obiective

A.

Competenţe

Conţinut (descriptori)

Teste şi teme de control

Semestrul

Numărul de
credite

6

5

Numărul orelor pe semestru / activităţi 1)
Total

Discipline
anterioare

DI

Obligatorii
(condiţionate)
Recomandate

a.

b.

c.

d.

C

S

L

P

G/G/2/4/13

OBIECTIVE GENERALE

Analiza, în spiritul unei metodologii fenomenologice a eroziunii solului şi cunoaşterea
strategiilor adecvate pentru controlul eroziunii care nu pot fi elaborate corespunzător dacă nu
sunt cunoscute legităţile de interacţiune a agenţilor şi a factorilor eroziunii
B. OBIECTIVE SPECIFICE:
Cunoaşterea factorilor determinanţi ai eroziunii şi a categoriilor de eroziune şi a formelor de
manifestare ale eroziunii mecanismului procesului eroziunii.
Organizarea antierozională a terenurilor arabile, a celor destinate terenurilor arabile, a celor
destinate plantaţiilor pomi-viticole şi pajiştilor.
Exploatarea şi întreţinerea lucrărilor de prevenire şi combatere a eroziunii solului.

capacitatea de a cunoaşte dinamica apei şi vântului în declanşarea eroziunii solurilor, a
impactului eroziunii terenurilor asupra condiţiilor social-economice

aptitudinea de a găsi soluţii de organizare antierozională a terenurilor (arabile, a celor
destinate plantaţiilor pomiviticole, pajiştilor şi a celor cu folosinţă silvică)
 posibilitatea de a cunoaşte modul de exploatare şi întreţinere a lucrărilor de prevenire şi
combatere a eroziunii solului
CONŢINUTUL TEMATIC DE BAZĂ:
1. Noţiuni introductive. Cartografierea eroziunii solurilor în România. Definirea şi
clasificarea eroziunii, factorii determinanţi ai eroziunii solurilor. Eroziunea de suprafaţă şi
adâncime, cartografierea eroziunii solurilor.
2. Organizarea antierozională a terenurilor. Organizarea antierozională a terenurilor arabile,
a terenurilor destinate plantaţiilor viticole, pomicole şi pajiştilor. Măsuri de amenajare şi
combatere a eroziunii de adâncime, prevenirea şi combaterea eroziunii eoliene.
3. Exploatarea şi întreţinerea lucrărilor de prevenire şi combatere a eroziunii solului.
Întreţinerea drumurilor, benzilor înierbate, valurilor de pământ, debuşeelor, teraselor,
taluzurilor, a lucrărilor hidroameliorative. Rezultate de producţie.
CONŢINUTUL ACTIVITĂŢILOR DE LABORATOR:
1. Erodabilitatea solurilor, harta eroziunii solurilor din România.
2. Cercetarea şi cartografierea eroziunii solurilor. Fazele cercetării eroziunii solurilor.
3. Criterii de apreciere a gradului de eroziune a solului.
4. Aprecierea eroziunii de adâncime.
5. Metode experimentale de teren în determinarea eroziunii de suprafaţă.
6. Metode experimentale în determinarea eroziunii în adâncime. Determinarea pe o hartă la
scară mare a elementelor morfometrice ale ogaşelor şi ravenelor.
7. Metode de lucru în laborator. Metode grafice.
8. Recomandări agropedoameliorative.
Factori determinant ai eroziunii solului.
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Eroziunea de suprafaţă.
Eroziunea de adâncime.
Organizarea antierozională a terenurilor arabile şi pomi-viticole.
Prevenirea şi combaterea eroziunii.
Întreţinerea lucrărilor hidroameliorative.
Cartografierea eroziunii solului.
Identificarea şi reprezentarea formelor de eroziune ale solului.

Forma de evaluare (conform PI)
E
Stabilirea notei finale (%)
- răspunsurile la examen / colocviu / lucrări practice
60%
- activităti aplicative atestate / laborator / lucrări practice/proiect etc.
30%
- teste pe parcursul semestrului
- teme de control
10%
Moţoc, M., Munteanu, S., Băloiu, V., Stănescu, P., Mihai, Gh., 1975, Eroziunea solului şi
Bibliografia
metode de combatere, Editura Ceres, Bucureşti
Parichi, M., 2007, Eroziunea şi combaterea eroziunii solului, ediţia a II-a revăzută şi
adăugită, Editura Fundaţiei România de Mâine, Bucureşti
Surdeanu, V., 1998, Geografia terenurilor degradate, Editura Presa Universitară Clujeană
Popa, A., şi colab., 1984, Combaterea eroziunii solului pe terenurile arabile, Editura Ceres,
Bucureşti
Lista materialelor didactice
necesare

Computer, videoproiector,
tablă, harta eroziunii
solurilor, hârtie de calc,
hârtie milimetrica,
instrumente pentru desen,
macromonoliti,
micromonoliti, etc.

Coordonator Titular de Disciplină
Conf. univ. dr. Mihai PARICHI

Metode didactice utilizate
Videoproiector, computer,
harta eroziunii solurilor,
tablă, schiţe, desene, etc.

Semnătura

Data
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FIŞA DISCIPLINEI
Formular P103 F1
Denumirea disciplinei
Codul disciplinei

FENOMENE HIDROMETEOROLOGICE EXTREME

G/G/3/5/04B

Facultatea

GEOGRAFIE

Domeniul

GEOGRAFIE

Specializarea

GEOGRAFIE

Forma de
învăţământ

ZI

Semestrul

Numărul de
credite

5

5

Numărul orelor pe semestru / activităţi 1)
Total

a.

b.

c.

d.

C

S

L

P

56

28

28

Obligatorii
(condiţionate)
Recomandate

G/G/2/4/02B

Categoria formativă a
disciplinei
Categoria de optionalitate a
disciplinei

DS

Obiective

OBIECTIVE GENERALE:
Îmbunătăţirea cunoştinţelor cu privire la conţinutul noţiunilor de risc, hazard şi vulnerabilitate.
Cunoaşterea principalelor fenomene hidrometeorologice extreme.
Cunoaşterea principalelor măsuri de prevenire şi gestionare a acestor fenomene.
Înţelegerea modului de evaluare.
OBIECTIVE SPECIFICE:
Obiectivele specifice se axează pe însuşirea şi utilizarea corectă a terminologiei specifice, pe
însuşirea metodologiei de evaluare a fenomenelor hidrometeorologice extreme şi pe însuşirea
modalităţilor eficiente de comunicare a mesajului în situaţiile din timpul producerii dezastrului
şi post-dezastru.
După absolvirea cursului Fenomene hidrometeorologice extreme studenţii vor şti:

Să identifice principalele fenomene extreme;

Să identifice principalele riscuri de apariţie a acestora;

Care sunt principalele măsuri strategice abordate pe plan naţional şi internaţional
pentru prevenirea şi gestionarea acestor fenomene extreme.

Să realizeze evaluarea impactului asupra mediului aferent diferitelor tipuri de
fenomene.
1. Noţiuni, termeni şi clasificarea fenomenelor extreme
2. Fenomene hidrice extreme
–
2.1. Inundaţiile
3. Fenomene meteorologice extreme
–
3.1. Furtuni tropicale
–
3.2. Ciclonii extratropicali
–
3.3. Descărcările electrice
–
3.4. Furtunile cu grindină
–
3.5. Tornadele
–
3.6. Secete
–
3.7. Valuri de căldură
–
3.8. Valuri de frig
–
3.9. Ingheţ
–
3.10. Viscol
–
3.11. Furtuni de praf şi nisip
4. Schimbări climatice globale. Caracteristicile încălzirii globale a climei. Încălzirea climei în
România. Consecinţele încălzirii globale. Intensificarea fenomenelor hidrometeorologice
extreme. Evoluţia climei în viitor.
Tornada de la Făcăieni,
Inundaţiile din 2005 din Romania,
Seceta anului 2003 in Romania si Europa
Valurile tsunami,
Indonezia – valul tsunami 2004
Seceta anului 2007

Competenţe

Conţinut (descriptori)

Teste şi teme de control

DO

Discipline
anterioare

Meteorologie. Climatologie.
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Grindina din Moldova
Valul de frig (21-27 ianuarie 2010) din România,
Valurile de căldură din iulie-august 2007 din România şi Europa de Sud şi sud-est etc.
Forma de evaluare (conform PI)
Examen
Stabilirea notei finale (%)
- răspunsurile la examen / colocviu / lucrări practice
80
- activităti aplicative atestate / laborator / lucrări practice/proiect etc.
20
- teste pe parcursul semestrului
- teme de control
Văduva, Iulica (2008), Fenomene hidrometeorologice extreme, Ed. Fundatiei Romania de
Bibliografia
Maine, Bucureşti.
Bălteanu, D. , Şerban, Mihaela (2005), Modificările globale ale mediului –O evaluare
interdisciplinară a incertitudinilor, Ed. Coresi, 231 p.
Bogdan, Octavia, Niculescu, Elena (1999), Riscurile climatice din România, Tipărită de
Sega-Internaţional, 280 p.
Grecu, Florina (2006), Hazarde şi riscuri naturale, Ed. Universitară, 222p.
Moldovan, Florin (2003), Fenomene climatice de risc, Ed. Echinox, Cluj –Napoca, 209 p.
Curs, hărţi ale României,
Expunerea,
sinteza,
analiza,
Lista materialelor didactice
Metode didactice
CD-uri de specialitate.
vizionarea de filme documentare,
necesare
utilizate
studii de caz, referate, dezbateri
etc.
Prezentarea temelor se va realiza
cu
ajutorul
mijloacelor
multimedia computer şi videoproiector).
Coordonator Titular de Disciplină
Grad didactic, titlu, prenume, nume
Lector univ. dr. Iulica VĂDUVA

Semnătura

Data
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FIŞA DISCIPLINEI
Formular P103 F1
GEOPOLITICA DUNĂRII, MĂRII NEGRE ŞI MĂRII MEDITERANE

Denumirea disciplinei

G/G/3/6/03C

Codul disciplinei
Facultatea
Domeniul
Specializarea
Forma de
învăţământ

ZI

Obiective

Competenţe

5

Numărul orelor pe semestru / activităţi

GEOGRAFIE
GEOGRAFIE
GEOGRAFIA TURISMULUI

Categoria
formativă a
disciplinei
Categoria de
opţionalitate a
disciplinei

Numărul de
credite

6

Semestrul

DF
Discipline
anterioare
DS

Total

a.
C

b.
S

56

28

28

Obligatorii
(condiţionate)

c.
L

d.
P

G/G/2/4/06

Recomandate

F.

OBIECTIVE GENERALE:
Cursul îşi propune însuşirea de către studenţi a noţiunilor specifice disciplinei,
cunoaşterea şi utilizarea adecvată a informaţiei specifice; explicarea şi interpretarea unor idei,
proiecte, procese, precum şi a conţinuturilor teoretice şi practice ale disciplinei.
Obiectivul principal este acela de a ajuta studentii să răspundă cerinţelor actuale şi de
perspectivă, să posede atât cunoştinţe teoretice de bază legate de actuala problematică
internaţională, de rolul şi poziţia României în cadrul sistemului internaţional, dar şi posibilitatea
elaborării unor studii complexe de analiză geopolitică.
G. OBIECTIVE SPECIFICE:
Cursul îşi propune să contribuie la clarificarea conceptelor, principiilor, metodelor şi
tehnicilor specifice unei analize geopolitice a spaţiului acvatic.
1. Competenţe generale
2. Competenţe specifice disciplinei

Conţinut (descriptori)

CONŢINUTUL TEMATIC DE BAZĂ:
1. Geopolitica spaţiilor acvatice (fluviilor, mărilor şi oceanelor).
1.1. Consideraţii teoretice
1.2. Şcoala geopolitică americană
1.3. Şcoala geopolitică engleză
1.4. Şcoala geopolitică franceză
1.5. Şcoala geopolitică românească
2. Dunărea, Marea Neagră şi Marea Mediterană – aspecte geografice
2.1. Fluviul Dunărea şi bazinul său hidrografic – aspecte geografice
2.2. Bazinul Mării Negre
2.3. Bazinul Mării Mediterane
3. Marea şi fluviul, componente ale puterii statale
3.1. Importanţa spaţiului acvatic în conturarea puterii statale
3.2. State maritime şi state interioare
4. Proprietăţile geopolitice ale suprafeţelor acvatice
4.1. Proprietăţile cantitative ale spaţiilor acvatice
4.2. Proprietăţile calitative ale spaţiilor acvatice
5. Evoluţia istorică a sistemului geopolitic mediteranean
5.1. Imperiul egiptean
5.2. Imperiul persan
5.3. Civilizaţia greacă
5.4. Imperiul macedonean
5.5. Imperiul roman
5.6. Imperiul bizantin
5.7. Lumea arabă
5.8. Europa centrală de est şi de sud-est
6. Actori statali şi non-statali în cadrul sistemului geopolitic pontic
6.1. Regiunea extinsă a Mării Negre
6.2. Actori statali: Federaţia Rusă, Ucraina, Turcia, Bulgaria, România, Georgia, SUA.
6.3. Actori non-statali: NATO, UE, OSCE, GUAM, FMI, Banca Mondială, Consiliul
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Europei, ONU.
7. Vulnerabilităţi şi riscuri ale sistemului de securitate pontic
7.1. Vulnerabilităţi
7.2. Crize şi conflicte
7.3. Ameninţări
7.4. Distribuţia puterii în regiune
7.5. Raporturi amiciţie / inamiciţie

TEMATICA SEMINARIILOR:
1. Insule şi peninsule – importanţă geopolitică regională şi globală – studii de caz,
dezbateri.
2. Canale, strâmtori – importanţă geopolitică regională şi globală – studii de caz,
dezbateri.
3. Marea Neagră – pivot geopolitic regional şi internaţional – dezbateri.
4. Axa Rin – Dunăre – importanţa geoeconomică şi geostrategică – dezbateri.
5. Marea Mediterană – leagănul civilizaţiilor europene – studii de caz, dezbateri.
6. Marea Mediterană – leagănul civilizaţiilor africane – studii de caz, dezbateri.
7. Conflicte armate în spaţiul Mării Negre - studii de caz, dezbateri.
8. Conflicte armate în spaţiul Mării Mediterane - studii de caz, dezbateri.
9. Marea Neagră – de la “lacul bizantin la provocările secolului XXI
10. Resursele naturale ale marilor şi fluviilor – dezbateri.
Teste şi teme de
control
Forma de evaluare (conform PI)
Stabilirea notei finale (%)
- răspunsurile la examen/colocviu/
lucrări practice
- activităţi aplicative atestate/laborator/lucrări
practice/proiect etc.

- teste pe parcursul semestrului
- teme de control
Bibliografia

E
80
20
1. Insula Sicilia – importanţă geopolitică
2. Insula Cipru – importanţă geopolitică
3. Malta – importanţă geopolitică
4. Strâmtorile Bosfor şi Dardanele – importanţă strategică şi
geopolitică
5. Strâmtoarea Gibraltar – importanţă geopolitică
6. Peninsula Crimeea – importanţă geopolitică
7. Importanţa geopolitică şi geoeconomică a porturilor de la Marea
Neagră
8. Importanţa geopolitică şi geoeconomică a porturilor de la Marea
Mediterană
9. Resursele naturale ale Mării Negre
10. Resursele naturale ale Mării Mediterane

Bibliografie Obligatorie:
1. Bodocan, V., (1997), Geografie politică, Editura Presa Universitară
Clujeană, Cluj
2. Floricel, Gh., Vasiliade, M., Năstase, G., I., (1998), Coridorul de
transport eurasiatic prin Marea Neagră. Drumul Mătăsii în secolul
XXI, Editura Economică, Bucureşti
3. Frăsineanu, D. (2007), Geopolitica, Editura Fundaţiei „România de
Mâine“, Bucureşti;
4. Gogeanu, P. (1970), Dunărea în relaţiile internaţionale, Editura
Politică, Bucureşti;
5. Iancu., M., (1981), Mediteranele globului, Editura Litera, Bucureşti
6. Maliţa., M., coord. (1980), Viitorul mărilor şi oceanelor, Editura
Academiei RSR., Bucureşti
7. Matei, H.C., Neguţ, S., Nicolae, I., Radu, C. (2001), Enciclopedia
Europei, Editura Meronia, Bucureşti;
8. Onişoru, Gh. (2007), Relaţii internaţionale, Editura Fundaţiei „România
de Mâine“, Bucureşti;
9. Posea, Gr.(1999), România. Geografie şi geopolitică, Editura Fundaţiei
„România de Mâine“, Bucureşti;
10. Romanescu, Gh., (2000), Resursele oceanului planetar, Editura
Universităţii Suceava, Suceava
Bibliografie facultativă:
11. Braudel, F. (1986), Mediterana şi lumea mediteraneană în
epoca lui Filip al II-lea, vol. 1-6, Editura Merdiane,
Bucureşti;
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Lista materialelor didactice necesare

Coordonator Titular de Disciplină
Grad didactic, titlu, prenume, nume
Lector univ. dr. Mihaela FRĂSINEANU

12. Ionescu, M.I. (coord.) (2006), Marea Neagră – de la „lacul
bizantin“ la provocările secolului XXI, Editura Militară,
Bucureşti;
13. Matei, H.C., Neguţ, S., Nicolae, I., Radu, C. (2001),
Enciclopedia Europei, Editura Meronia, Bucureşti;
14. Mollat du Jourdin, M. (2003), Europa şi marea, Editura
Polirom, Iaşi;
15. Toncea, V. (2005), Axa: Noua Românie la Marea Neagră,
Editura Ziua, Bucureşti
Computer,
Expunerea, analiza,
Metode didactice
videoproiector,
sinteza,
utilizate
tablă, harta, atlas,
cartografierea,
hartie de calc,
abordarea interactivă
hartie milimetrica,
a studiilor de caz,
instrumente pentru
vizionarea de filme
desen etc.
documentare,
realizarea şi analiza
proiectelor.
Semnătura

Data
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FISA DISCIPLINEI
Formular P103 F1

AGENTIA DE TURISM – TEHNICA OPERATIUNILOR DE TURISM

Denumirea disciplinei

G/G/3/5/04C

Codul disciplinei
Facultatea
Domeniul
Specializarea
Forma de
învăţământ
Categoria
formativă a
disciplinei
Categoria de
opţionalitate a
disciplinei
Obiective

Competenţe

Numărul de
credite

5

Semestrul

5

Numărul orelor pe semestru /activităţi

GEOGRAFIE
GEOGRAFIE
GEOGRAFIA TURISMULUI
ZI

Total

a.
C

b.
S

56

28

28

Obligatorii
(condiţionate)

DF
Discipline
anterioare
DS

c.
L

d.
P

G/G/3/4/01C

Recomandate

H. OBIECTIVE GENERALE:
Cursul îşi propune să familiarizeze studenţii cu organizarea şi activitatea agenţiilor de turism şi mediul
de afaceri al acestora.
I. OBIECTIVE SPECIFICE:
Însuşirea modalităţilor de înfiinţare, organiuzare şi conducere a activităţilor agenţiei de turism.
Cunoaşterea operaţiunilor tehnice (producerea şi promovarea programelor turistice, stabilirea preţurilor
acţiunilor turistice, contracte comerciale, documente, operaţiuni şi instrumente de plată în turism etc.).
1. Competenţe generale
2. Competenţe specifice disciplinei

Conţinut
(descriptori)

CONŢINUTUL TEMATIC DE BAZĂ:
1. Organizarea activităţii de turism – consideraţii generale
2. Organizarea şi funcţionarea agenţiei de turism
3. Tour-operatorii pe piaţa turistică
4. Actorii principali ai agenţiei de turism
5. Comercializarea pachetelor de servicii turistice
6. Contracte în sfera comercializării produsului turistic
7. Instrumente de plată utilizate în turism
8. Documente specifice activităţii de turism
9. Aplicaţii practice
TEMATICA SEMINARIILOR:
1. Obiectivele

Însuşirea metodelor moderne de cercetare în domeniul turismului.

Formarea abilităţilor de infiintare, organizare si functionare a unei agentii de turism

Însuşirea metodologiei de realizare a planurilor de organizare şi amenajare a agentiilor de
turism.
2. Conţinutul seminariilor

Înfiinţarea şi organizarea unei agenţii de turism.

Activităţile desfăşurate într-o agenţie.

Tour-operatorii importanţi din România şi din lume.

Documente utilizate în activitatea de turism.

Instrumente de platăfolosite în turism.

Fabricarea unui circuit forfetar, analiza de preţ şi comercializare.

Întocmirea şi comercializarea unui bilet de odihnă şi tratament.

Teste şi teme de
control
Forma de evaluare (conform PI)
Stabilirea notei finale (%)
- răspunsurile la examen/colocviu/

E
80
20
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lucrări practice
- activităţi aplicative atestate/laborator/
lucrări practice/proiect etc.
- teste pe parcursul semestrului
- teme de control
Bibliografia Obligatorie

Lista materialelor didactice
necesare

Pliant de prezentare a unei statiuni balneoturistice.
Pliant de prezentare a unei marci de apa minerala de
consum alimentar.

Glăvan V., colab. (2008), Agenţia de turism, tehnica operaţiunilor de turism, Editura
Fundaţiei România de Mâine, Bucureşti.
2. Stănciulescu, G. (2003), Managementul operaţiunilor de turism, Editura All Beck,
Bucureşti.
3. Glăvan ,V. (2006), Geografia turismului, Editura Fundaţiei România de Mâine,
Bucureşti.
4. Stănciulescu, G. (2005), Managementul agenţiei de turism, Editura ASE, Bucureşti.
Computer, videoproiector,
Expunerea, analiza,
Metode didactice
tablă, harta, atlas, hartie de
sinteza, abordarea
utilizate
calc, hartie milimetrica,
interactivă a studiilor de
instrumente pentru desen etc.
caz, vizionarea de filme
documentare, metoda
chestionarului, realizarea şi
analiza referatelor,
realizarea şi analiza
planurilor de organizarea şi
amenajare a spaţiului.
1.

Coordonator Titular de Disciplină
Grad didactic, titlu, prenume, nume
Lector univ. dr. Mihaela FRĂSINEANU

Semnătura

Data
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AN III – GEOGRAFIA TURISMULUI
FISA DISCIPLINEI
Formular P103 F1
Denumirea disciplinei

GEOGRAFIA TURISMULUI ÎN ROMÂNIA

Codul disciplinei

G/GT/3/5/01

Facultatea

GEOGRAFIE

Domeniul

GEOGRAFIE

Specializarea

GEOGRAFIA TURISMULUI

Forma de
învăţământ

ZI

Semestrul

Numărul de
credite

5

5

Numărul orelor pe semestru/activităti 1)
Total

56

a.

b.

c.

d.

C

S

L

P

28

28

-

-

Categoria formativă a
disciplinei
Categoria de optionalitate a
disciplinei

DF

Obiective

A. OBIECTIVE GENERALE:
Cunoaşterea principalelor regiuni turistice din România;
Cursul îşi propune să ofere o imagine asupra potenţialului din România şi a stadiului actual de
valorificare
B. OBIECTIVE SPECIFICE:
Cunoaşterea formelor de turism practicate;
Cunoaşterea principalelor destinaţii turistice româneşti;
Cunoaşterea bazei tehnico-materiale a turismului din România.
1. Competenţe generale
 perceperea coerentă a elementelor, proceselor si fenomenelor care definesc geografia
turismului
 investigarea si interpretarea unor fenomene si procese specifice geografiei turismului
 explicarea si descrierea unor elemente, procese si fenomene, utilizând limbajul specific
2. Competenţe atitudinale
 manifestarea unei atitudini pozitive si responsabile faţă de cunoaştere, societate,
cultură, civilizaţie
 curiozitate pentru explorarea mediului geografic
 respect pentru diversitatea naturală şi umană
 conservarea şi ocrotirea mediului de viaţă
 cultivarea unui mediu ştiinţific centrat pe valori şi relaţii democratice
 promovarea unui sistem de valori culturale, morale şi civice
 valorificare optimă şi creativă a propriului potenţial în activităţile ştiinţifice
 participarea la propria dezvoltare profesională
1. Consideraţii generale: definiţii, concepte, principii, factori etc. Etape în dezvoltarea
turismului în România. Potenţialul turistic al României.
2. Regiuni turistice în România: Carpaţii Orientali, Carpaţii Meridionali, Carpaţii
Occidentali, Dealurile şi Câmpia de Vest, Depresiunea Colinară a Transilvaniei,
Subcarpaţii Moldovei, Podişul şi Câmpia Moldovei, Subcarpaţii Getici şi de Curbură,
Câmpia Română, Bucureşti principalul centru turistic, Dobrogea, litoralul românesc
al Mării Negre , Delta Dunării – Rezervaţia Biosferei.
3. Tipuri şi forme de turism practicate în România şi valorificarea bazei tehnicomateriale
4. Turismul în contextul dezvoltării durabile, căile de comunicaţie şi dezvoltarea
turismului în România.

Competenţe

Conţinut (descriptori)

DI

Discipline
anterioare

Obligatorii
(condiţionate)
Recomandate

G/GT/2/3/07
Introducere în geografia regională a
României
Potentialul turistic şi valorificarea lui
Fenomene şi forme de relief cu
importanţă pentru turism

Tematica seminariilor:
1. Analiza premiselor de dezvoltare a turismului în România (diagrame, cartodiagrame,
hărţi etc.).
2. Analiza principalelor forme de potenţial turistic al României şi valorificarea lor.
3. Potenţialul turistic montan şi protecţia mediului înconjurător.

135

Facultatea de Geografie

UNIVERSITATEA SPIRU HARET

Potenţialul balnear din zonele carpatice.
Potenţialul turistic balnear din zonele de podiş.
Potenţialul turistic din zonele de câmpie.
Potenţialul turistic al litoralului românesc la Marea Neagră şi al Deltei Dunării şi
protecţia mediului înconjurător.
8. Potenţialul cultural-istoric din Moldova, Transilvania şi Muntenia.
9. Baza tehnico-materială a turismului din România (întocmirea de referate şi
cartograme cu capacităţi de cazare pe principalele unităţi teritoriale din România)
10. Analiza principalelor destinaţii turistice din România (referate, eseuri etc.)
4.
5.
6.
7.

Teste şi teme de control

Caracteristici ale turismului din… (se alege o unitate fizico-geografică, un judeţ, o localitate).
Analiza potenţialului turistic al… (se alege o unitate fizico-geografică, un judeţ, o localitate).
Valorificarea potenţialului turistic al … (se alege o unitate fizico-geografică, un judeţ, o
localitate).

Forma de evaluare (conform PI)
E
Stabilirea notei finale (%)
- răspunsurile la examen / colocviu / lucrări practice
50%
- activităti aplicative atestate / laborator / lucrări practice/proiect etc.
30%
- teste pe parcursul semestrului
10%
- teme de control
10%
1. Andrei, Mădălina, Vartolomei, F., (2008), Geografia turismului în Uniunea Europeană şi
Bibliografia
în România, Ed. Fundaţiei România de Mâine, Bucureşti.
2. Glăvan, V., (1995), Geografia turismului în România, Ed. Institutului de ManagementTurism Eden, Bucureşti.
3. Glăvan, V., (2010), Geografia turismului, Ed. Fundaţiei România de Mâine, Bucureşti.
4. Ceangă, N., (2002), România, Geografia turismului, Ed. Presa Universitară Cluj-Napoca.
5. Dinu, Mihalea (2002), Geografia turismului, Ed. Didactică şi Pedagogică, Bucureşti.
Computer, videoproiector,
În scopul atingerii
Lista materialelor didactice
Metode didactice utilizate
tablă, harta, atlas
obiectivelor cursului se vor
necesare
utiliza metode didactice
specifice: teme pentru studiu
individual, documentare,
studii de caz, referate,
dezbateri. Prezentarea
temelor se va realiza cu
ajutorul mijloacelor
multimedia (computer şi
video-proiector).
Semnătura

Coordonator Titular de Disciplină
Grad didactic, titlu, prenume, nume
Lector univ. dr. Costin DUMITRAŞCU

Data
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Formular P103 F1
Denumirea disciplinei
Codul disciplinei

MARKETING TURISTIC
G/GT/3/5/03

Semestrul

Facultatea

GEOGRAFIE

Domeniul
Specializarea
Forma de
învăţământ

GEOGRAFIE
GEOGRAFIA TURISMULUI

Categoria
formativă a
disciplinei
Categoria de
opţionalitate a
disciplinei
Obiective

Competenţe

Conţinut
(descriptori)

Numărul de
credite

5

Total

ZI

Numărul orelor pe
semestru /activităţi
a.
b.
C
S

42

DS
Discipline
anterioare
DI

28

Obligatorii
(condiţionate)

-

Recomandate

-

5

c.
L

d.
P

14

J. OBIECTIVE GENERALE:
4. Familiarizarea viitorului specialist cu noţiunile fundamentale ale marketingului turistic.
5. Aprofundarea cunoştinţelor şi conceptelor specifice dezvoltării marketingului în domeniul
serviciilor turistice.
6. Cunoaşterea particularităţilor pieţei-turistice (cererea şi oferta internă şi internaţională).
7. Aprofundarea cunoştinţelor necesare operaţionalizării politicii de marketing la nivelul întreprinderii
de turism.
8. Înţelegerea şi operaţionalizarea particularităţilor mixului de marketing aplicat în domeniul serviciilor
turistice.
9. OBIECTIVE SPECIFICE:
Odată cu însuşirea noţiunilor din cursuri şi aprofundarea acestora, studenţii vor fi capabili să:
 Identifice corect tipologia actuală a serviciilor turistice;
 Clasifice elementele mediului de marketing şi să cuantifice impactul acestora asupra activităţii de
marketing a întreprinderii turistice;
 Aplice în mod eficient caracteristicile sezonalităţii în analiza ofertei pe piaţa turistică;
 Determine imaginea întreprinderii turistice în rândul consumatorilor;
 Identifice factorii determinanţi în procesul decizional de cumpărare al consumatorului de servicii
turistice;
 Adapteze eficient tehnicile promoţionale în cazul fiecărei întreprinderi turistice în parte.
1. Competenţe cognitive: dezvoltarea capacităţii studentului de a înţelege metodele si tehnicile de lucru
ale marketingului in turism, dar şi conştientizarea studentului legată de necesitatea de le aplica practic.
2. Competenţe profesionale: identificarea şi soluţionarea problemelor legate de marketing, in cadrul
firmei turistice.
3. Competenţe afectiv-valorice: conştientizarea importanţei pregătirii pe parcursul semestrului pentru
obţinerea rezultatelor bune şi durabile, conştientizarea importanţei căutării, cercetării proprii legate de
învăţare, efectuate corect şi la timp.
CONŢINUTUL TEMATIC DE BAZĂ:
Tema 1. Particularităţile marketingului turistic – componentă a marketingului serviciilor
 Conceptul de marketingul serviciilor;
 Trăsăturile definitorii ale serviciilor turistice;
 Clasificarea serviciilor turistice – turism de agrement, turism social, turism cultural, turism
religios, ecoturism;
 Dezvoltarea conceptului de marketing în turism.
Tema 2. Mediul de marketing al întreprinderii turistice
 Mediul intern al firmei prestatoare de servicii turistice;
 Mediul extern firmei prestatoare de servicii turistice şi particularităţile acestuia.
Tema 3. Piaţa turistică
 Caracteristicile pieţei turistice globale;
 Cererea şi oferta turistică;
 Piaţa întreprinderii de turism: dimensiuni şi dinamică;
 Metode şi tehnici de studiere a pieţei turistice.
Tema 4. Cercetări de marketing şi previziuni în turism
 Etapele procesului cercetării de marketing;
 Tipologia cercetărilor de marketing:
- Investigarea surselor statistice naţionale şi internaţionale;
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- Cercetarea directă;
- Cercetările calitative;
- Experimentul;
- Simularea;
- Impactul internetului asupra cercetărilor de marketing în turism.
 Analiza şi interpretarea informaţiilor;
 Particularităţile aplicării cercetărilor de marketing în turism;
 Previziuni de marketing în turism.
Tema 5. Comportamentul consumatorului de servicii turistice
 Conceptul de comportament al consumatorului de servicii turistice;
 Factorii de influenţă asupra comportamentului consumatorului de servicii turistice;
 Modelarea comportamentului şi procesul decizional al consumatorului de servicii turistice;
 Managementul relaţiei cu consumatorul de servicii turistice.
Tema 6. Strategia de piaţă a întreprinderii turistice
 Integrarea strategiei de piaţă în politica de marketing a întreprinderii turistice;
 Particularităţile mixului de marketing în operaţionalizarea strategiei de piaţă.
Tema 7. Politica de produs
 Conceptul de produs turistic;
 Ciclul de viaţă al produselor turistice;
 Înnoirea produselor turistice:
- Conceptul de produse noi;
- Dezvoltarea noilor produse turistice;
- Conceptul de marcă şi utilizarea mărcilor pentru produsele turistice.
 Strategii ale politicii de produs.
Tema 8. Politica de preţ
 Conceptul de preţ şi rolul dimensionării preţurilor;
 Obiectivele politicii de preţ a întreprinderii turistice;
 Determinarea preţurilor produselor turistice:
- Fixarea preţurilor pornind de la raportul cerere-ofertă;
- Fixarea preţurilor pornind de la preţurile practicate de concurenţă;
- Politica de preţ şi ciclul de viaţă al produselor.
 Categorii de preţuri pentru oferta turistică;
 Legătura politicii de preţ cu strategia de piaţă.
Tema 9. Politica de distribuţie
 Etapele procesului de distribuţie în turism;
 Canale de distribuţie utilizate în turism;
 Sistemul logistic:
- Distribuţia fizică, logistica şi lanţul de aprovizionare-livrare;
- Structura sistemului logistic.
 Strategii de distribuţie în turism.
Tema 10. Politica promoţională
 Caracteristici generale privind politica promoţională;
 Sistemul de comunicaţii al întreprinderii de turism şi activitatea promoţională;
 Rolul comunicaţiilor în turism şi obiectivele promovării;
 Mijloace şi tehnici de comunicaţie folosite în politica promoţională:
- Publicitatea;
- Relaţiile publice;
- Promovarea vânzărilor;
- Participarea la târguri si expoziţii;
- Utilizarea mărcilor;
- Vânzările personale;
- Marketing direct;
- Promovarea pe internet.
 Programul promoţional;
 Campania promoţională;
 Strategiile politicii promoţionale.
Tema 11. Planificarea activităţii de marketing în turism
 Dimensiuni conceptuale ale planificării strategice a activităţii de marketing;
 Particularităţi ale planificării activităţii de marketing în turism;
 Principii de organizarea ale activităţii de marketing în turism.
TEMATICA SEMINARIILOR:
1. Marketingul holistic; Aplicatie Insights Discovery. Comportamentul consumatorului: depistarea
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tipurilor de temperament ale consumatorilor;
2. Analiza posibilităţilor de dezvoltare a unei strategii de piaţă la o firmă (hotel/restaurant/pensiune/vas
de croazieră). Realizarea unui chestionar privind atitudinea clienţilor faţă de serviciile unui
hotel/restaurant/pensiune.
3. Analiza concurenţei unei unităţi hoteliere dintr-o zonă montană/restaurant cu specific italian/unei
pensiuni agroturistice/unei firme de catering.
Criterii de segmentare a pieţei: un hotel, o pensiune, un restaurant cu specific vânătoresc/ o firma de
catering. Identificarea segmentelor de clienţi pt. o staţiune balneară: Poiana Braşov, Mamaia, Bucovina.
4. Identificarea produselor turistice pt. fiecare categorie a matricei BCG din perspectiva turismului
românesc.
Strategia de preţ pentru serviciile ecoturistice din România.
Realizarea analizei SWOT a unui hotel urban, restaurant cu specific românesc, pensiune dintr-o
staţiune balneară.
5. Prezentarea activitatilor de PR, publicitate şi vânzări la unitatea analizată.
Realizarea unui mesaj publicitar pentru un produs turistic românesc respectând modelul AIDA.
Formularea scopului mărcii în cazul unui hotel, pensiune, restaurant, firmă de catering.
6. Formularea unui mesaj publicitar pentru un produs turistic „Vacanţa de vară 2012” pt. consumatori
colerici, sangvinici, flegmatici, melancolici.
Evaluarea alternativelor de cumpărare.
7. Obiectivele firmei: un hotel urban cu turism de afaceri, restaurant cu specific românesc dintr-o
statiune de sky, o firmă de catering pentru servicii aeriene.
Planul de acţiuni ale firmei.
Teste şi teme de
control
Forma de evaluare (conform PI)
Stabilirea notei finale (%)
- răspunsurile la examen/colocviu/lucrări practice
- activităţi aplicative atestate/laborator/lucrări practice/proiect etc.
- teste pe parcursul semestrului
- teme de control

E
100%

Cerinţe minime pentru nota 5
Definirea conceptelor de bază din cadrul disciplinei şi însuşirea noţiunilor şi cunoştinţelor generale legate de problematica
complexă pe care o presupune rolul şi locul marketingului turistic în activitatea agenţilor economici.
Cerinţe pentru nota 10
Cunoaşterea detaliată a problematicilor predate la cursuri şi seminarii, dar şi rezolvarea aplicaţiilor şi a problemelor legate de
cursurile predate şi seminarizate.
Bibliografia
Bibliografie Obligatorie
1. Balaure Virgil, Cătoiu Iacob, Vegheş Călin, Marketing turistic, Editura Uranus,
Bucureşti, 2005.
2. Brătucu G., Dima D., Marketing în turism, Editura Psihomedia, Sibiu, 2002.
3. Jelev, Viorica Marketing Turistic, Editura Fundaţiei România de Mâine, Bucureşti, 2011.
Bibliografie Facultativă:
1. Mariana Bucur-Sabo, Marketing turistic, Editura Irecsen, Bucureşti, 2006.
2. Aurelia Felicia Stăncioiu şi colectiv, Planificarea de marketing în turism, Editura
Economică, Bucureşti, 2005.
3. Nedelea Alexandru, Politici de marketing în turism, Editura Economică, Bucureşti, 2003.
Computer, videoproiector,
Prelegere ajutată cu modele
Lista materialelor
Metode didactice
tablă.
vizuale de prezentare.
didactice necesare
utilizate
Metoda INSIGHTS
DESCOVERY.
Coordonator Titular de Disciplină
Grad didactic, titlu, prenume, nume
Conf. univ. dr. Viorica JELEV

Semnătura

Data
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Formular P103 F1

FORMAREA ŞI ATRIBUŢIILE GHIDULUI ŞI AGENTULUI DE TURISM (TEHNICI
DE GHIDAJ)

Denumirea disciplinei

Codul disciplinei

Numărul de
credite

Semestrul
G/GT/3/5/04

Facultatea

GEOGRAFIE

Domeniul

GEOGRAFIE

Specializarea

GEOGRAFIA TURISMULUI

Forma de
învăţământ

ZI

5

5

Numărul orelor pe semestru/activităti 1)
Total

a.

56

28

Obligatorii
(condiţionate)
Recomandate

-

b.

c.

d.

28

Categoria formativă a
disciplinei
Categoria de optionalitate a
disciplinei

DF

Obiective

A. OBIECTIVE GENERALE:
Formarea şi atribuţiile ghidului şi agentului de turism este un curs nou, cu o importantă valoare
teoretică dar mai ales practică. Cursul îşi propune să prezinte activităţi desfăşurate de doi pioni
cheie din activitatea turistică, ghidul şi agentul de turism.
B. OBIECTIVE SPECIFICE:
Prezentarea caracteristicilor definitorii ale agenţiilor de turism şi ale tour-operatorilor.
Prezentarea modalităţilor de calificare a ghizilor de turism.
Ilustrarea principalelor atribuţii, obligaţii, calităţi ale ghidului de turism.
Prezentarea tuturor categoriilor de ghizi de turism.
Expunerea etapelor de organizare a excursiilor interne şi internaţionale (asociate cu principalele
activităţi).
Prezentarea modalităţilor de prezentare a unui circuit turistic, a unui centru istoric, a unui
muzeu, a unui obiectiv.
Ilustrarea principalelor atribuţii, obligaţii, calităţi ale agentului de turism.
Expunerea principalelor programe şi aranjamente turistice practicate de agenţiile de
turism.
Prezentarea principalelor documente utilizate în agenţia de turism.
Utilizarea principalelor documente din agenţia de turism şi formarea atribuţiilor unui ghid de
turism.
Agenţiile de turism şi touroperatorii – caracteristici generale.
Ghidul de turism – calificarea ghizilor de turism,
Obligaţii şi atribuţii generale ale ghidului,
Calităţile ghidului de turism,
Ghidul naţional de turism,
Ghidul specializat de turism.
Organizarea excursiilor interne
Organizarea excursiilor externe.
Tehnici de ghidaj (prezentarea unui itinerar turistic, a unui muzeu, a unei staţiuni etc.).
Agentul de turism – calificarea profesională a agentului de turism,
Categorii de agenţi de turism, calităţile agentului de turism,
Obligaţii şi atribuţii generale ale agentului de turism.
Programe şi aranjamente turistice practicate de agenţiile de turism.
Documente utilizate în agenţia de turism. Mijloace şi instrumente de plată în activitatea de
turism.
Atribuţiile şi obligaţiile ghidului de turism naţional
Atribuţiile şi obligaţiile ghidului de turism specializat
Organizarea excursiilor interne
Organizarea excursiilor internaţionale
Tehnici de ghidaj (prezentarea unui itinerar turistic, a unui muzeu, a unei staţiuni etc.)
Atribuţiile şi obligaţiile agentului de turism.
Documente utilizate în agenţia de turism.

DI

Competenţe
Conţinut (descriptori)

Teste şi teme de control

Forma de evaluare (conform PI)
Stabilirea notei finale (%)

Discipline
anterioare

-

E
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- răspunsurile la examen / colocviu / lucrări practice
80%
- activităti aplicative atestate / laborator / lucrări practice/proiect etc.
- teste pe parcursul semestrului
20%
- teme de control
Bibliografia
1. Andrei, Ruxandra., Copeţchi, M., Dragnea, Lidia (2006), Manual de tehnici
operaţionale în activitatea de turism, Editura Irecson, Bucureşti.
2. Luca, C., Chiriac, Alexandra, Crina (2004), Manualul Practic al Ghidului de turism,
Editura THR, Bucureşti.
3. Luca, C., Hurmuzescu, D., (2004), Manualul Practic al Agentului de turism, Editura
THR, Bucureşti.
4. Glăvan, V., Nicula, V., (2008), Agenţia de turism. Tehnica operaţiunilor de turism,
Editura Fundaţiei România de Mâine, Bucureşti.
5. Glăvan, Vasile (2006), Potenţialul turistic şi valorificarea sa, Editura Fundaţiei România
de Mâine, Bucureşti.
6. Glăvan, Vasile (2000), Resurse turistice pe Terra, Editura Economică, Bucureşti.
7. Cocean, Pompei (1996), Geografia Turismului, Editura Carro, Bucureşti.
8. Dinu, M. (2009), Geografia turismului în România, Editura Universitară, Bucureşti.
9. Gheorghilaş, A., (2005), Geografia Turismului Internaţional, Editura Universitară,
Bucureşti.
10. Muntele I., Iaţu C, (2003), Geografia turismului, Editura Sedcom Libris, Iaşi.
Videoproiector, calculator,
Explicaţia, expunerea, descrierea,
Lista materialelor didactice
Metode didactice
tabla, hărţi.
problematizarea, dialogul, analiza,
necesare
utilizate
sinteza, inducţia, deducţia.
Coordonator Titular de Disciplină
Grad didactic, titlu, prenume, nume
Lector univ. dr. Florin VARTOLOMEI

Semnătura

Data
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FISA DISCIPLINEI
Formular P103 F1
Denumirea disciplinei

METODOLOGIA DE EVALUARE A RESURSELOR TURISTICE

Codul disciplinei

G/GT/3/6/05

Facultatea

GEOGRAFIE

Domeniul

GEOGRAFIE

Specializarea

GEOGRAFIA TURISMULUI

Forma de
învăţământ

ZI

Categoria formativă a
disciplinei
Categoria de optionalitate a
disciplinei
Obiective

Competenţe

Conţinut (descriptori)

Semestrul

Numărul de
credite

6

4

Numărul orelor pe semestru/activităti 1)
Total

56

DG
DI

Discipline
anterioare

Obligatorii
(condiţionate)
Recomandate

a.

b.

c.

d.

C

S

L

P

28

28

G/GT/2/3/03
G/GT/2/4/08

A. OBIECTIVE generale:
Cursul este esenţial pentru furnizarea de cunoştinţe teoretice şi practice, dar şi de formarea de
aptitudini, deprinderi şi competenţe necesare patronilor, funcţionarilor, jurnaliştilor, analiştilor
şi evaluatorilor din domeniul turismului.
Metodologia de evaluare a resurselor turistice dintr-un areal geografic este un instrument
ştiinţific obligatoriu pentru cei care elaborează master - planurile de amenajare turistică
durabilă a teritoriului.
Experţii din domeniul turismului dobândesc cunoştinţele şi metodologia necesare explorării
unor noi teritorii cu potenţial turistic, în vederea elaborării materialelor promoţionale pentru
noile ţinte turistice.
B. OBIECTIVE Specifice:
Cunoaşterea şi însuşirea metodologiei de cercetare şi evaluare a resurselor naturale şi
antropice cu potenţial turistic, în scopul valorificării lor turistice.
Formarea de abilităţi şi competenţe cognitive şi practice în evaluarea calitativă şi cantitativă a
resurselor naturale şi antropice cu potenţial turistic în vederea valorificării turistice durabile în
contextul protejării şi conservării acestora.
 Capacitatea de a realiza un studiu complex, pe baza unei metodologii ştiinţifice de
analiză, evaluare şi prognoză, pentru fundamentarea principiilor şi criteriilor de valorificare
turistică a resurselor naturale şi antropice;
 Capacitatea de a adapta şi de aplica metodele de cercetare ştiinţifică geografică în
domeniul turismului;
 Capacitatea de obţine date şi informaţii privind potenţialul turistic al unor resurse
naturale şi/sau antropice dintr-un anumit areal geografic, necesare fundamentării unei decizii
politico-administrative de dezvoltare teritorială;
 Capacitatea de corela necesităţile de dezvoltare teritorială cu oportunităţile oferite de
resursele naturale şi/sau antropice cu potenţial turistic;
 Capacitatea de a identifica resursele necesare (informaţionale, materiale, financiare etc)
implementării unor proiecte de dezvoltare a turismului.
 Capacitatea de a elabora master - planul unei staţiuni turistice.
CONŢINUTUL TEMATIC DE BAZĂ
1. Rolul şi locul geografiei turismului în cercetarea şi evaluarea resurselor de mediu din
punct de vedere al potenţialului lor turistic.
2. Resurse naturale şi antropice turistice: caracteristici şi categorii.
3. Evaluarea calitativă şi cantitativă a resurselor turistice naturale: forme de relief şi
fenomene geologice (geomorfosituri, indicatori cantitativi de analiză ai reliefului etc.).
4. Evaluarea calitativă şi cantitativă a resurselor turistice naturale: clima.
5. Evaluarea calitativă şi cantitativă a resurselor turistice naturale: hidrografia de
suprafaţă şi subterană.
6. Evaluarea calitativă şi cantitativă a resurselor turistice naturale: învelişul
biogeografic şi peisajele geografice.
7. Evaluarea calitativă şi cantitativă a resurselor balneare şi a calităţilor terapeutice ale
mediului.
8. Evaluarea calitativă şi cantitativă a resurselor turistice antropice: cultural-istorice.
9. Evaluarea calitativă şi cantitativă a resurselor turistice antropice: economice şi
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tehnico-inginereşti.
10. Evaluarea calitativă şi cantitativă a resurselor turistice antropice: elemente sociodemografice.
11. Evaluarea calitativă şi cantitativă a resurselor turistice antropice: evenimente
ştiinţifice, culturale, de relaxare şi sportive.
12. Legislaţia românească privind evaluarea, clasificarea şi instituirea zonelor naţionale
cu resurse turistice.
13. Metodologia de elaborare a documentaţiilor şi studiilor de caz pentru evaluarea
resurselor şi atracţiilor turistice, precum şi a formelor de turism aferente.
14. Master-modelul unei staţiuni turistice.
TEMATICA ACTIVITATI APLICATIVE
1. Tematicile de cercetare şi evaluare a resurselor turistice. Stabilirea temelor de proiect
şi a echipelor de lucru. Bibliografia generală.
2. Etapele cercetării geografice: documentarea de birou; cercetarea la teren; elaborarea
concluziilor şi redactarea studiului.
3. Conţinutul cercetării geografice: realizarea de schiţe, desene, grafice şi hărţi.
Metodele de cercetare geografică: metoda observaţiei; metoda comparaţiei; metoda
experimentală; metoda prognozei.
4. Cercetarea geografică şi reprezentarea grafică şi cartografică a formelor de relief
(forme ciudate rezultate din eroziune diferenţiată, alunecări de teren, pante favorabile
pârtiilor de schii etc.) şi fenomenelor geologice (vulcani noroioşi, peşteri etc.).
5. Cercetarea geografică şi reprezentarea grafică şi cartografică a elementelor climatice
(parametri meteorologici).
6. Cercetarea geografică şi reprezentarea grafică şi cartografică a elementolor
hidrografice de suprafaţă şi subterană (izvoare termale şi gheizere, cursuri de ape, lacuri,
bălţi, iazuri, parametri hidrologici şi hidrogeologici, indicatori ai resurselor balneare etc.).
7. Cercetarea geografică şi reprezentarea grafică şi cartografică a învelişului
biogeografic (elemente de floră şi faună) şi a peisajelor geografice.
8. Cercetarea geografică şi reprezentarea grafică şi cartografică a resurselor balneare şi
a calităţilor terapeutice ale mediului, precum şi a surselor de poluare.
9. Cercetarea geografică şi reprezentarea grafică şi cartografică a elementelor culturalistorice (vestigii şi monumente istorice, elemente de etnografie şi folclor etc.).
10. Cercetarea geografică şi reprezentarea grafică şi cartografică a elementelor economice şi
tehnico-inginereşti (construcţii hidrotehnice, unităţi economice, centre artizanale şi meşteşugăreşti,
instituţii sociale etc.).
11. Cercetarea geografică şi reprezentarea grafică şi cartografică a elementelor sociodemografice (aşezările umane, populaţia şi îndeletnicirile sale etc.).
12. Cercetarea geografică şi reprezentarea grafică şi cartografică a evenimente ştiinţifice,
culturale şi sportive (congrese, seminarii, festivaluri, concerte, olimpiade, campionate
internaţionale, cazinouri etc.).
13. Dezbaterea metodologiei de elaborare a documentaţiilor şi studiilor de caz pentru
evaluarea resurselor şi atracţiilor turistice şi a formelor de turism aferente.
14. Dezbatere privind legislaţia în vigoare. Prezentarea Master modelului de staţiune
turistică, conform legislaţiei în vigoare.
Teste şi teme de control
Forma de evaluare (conform PI)
E
Stabilirea notei finale (%)
- răspunsurile la examen / colocviu / lucrări practice
60%
- activităti aplicative atestate / laborator / lucrări practice/proiect etc.
30%
- teste pe parcursul semestrului
10%
- teme de control
Bibliografia
A. BIBLIOGRAFIE OBLIGATORIE/MINIMALĂ:
1. Cocean, P., (1996), Geografia Turismului, Editura CARRO, Cluj Napoca.
2. Cocean, P. şi colab., (2005), Geografia Generală a Turismului (capitolul Resurse
turistice), Editura Meteor Press, Cluj Napoca.
3. Dinu, M. (2009), Geografia Turismului (capitolul Geografia resurselor pentru turism),
Editura Universitară, Bucureşti.
4. Glăvan, V., (2005), Geografia Turismului, Editura Fundaţiei România de Maine,
Bucureşti.
5. Glăvan, V., (2006), Potenţialul turistic şi valorificarea sa, Editura Fundaţiei România de
Maine, Bucureşti.
6. * * * (1996), Cercetări privind stabilirea criteriilor de identificare a resurselor turistice şi
a categoriilor de patrimoniu turistic, Ministerul Turismului – Institutul de Cercetare pentru
Turism, Bucureşti.
B. BIBLIOGRAFIE FACULTATIVĂ:
1. Coteţ, P., Nedelcu E., (1976), Principii, metode şi tehnici moderne de lucru în
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2.

3.
4.
5.

Lista materialelor didactice
necesare

geografie, Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti.
Gruescu, S. Ioan, (1987), Bazele teoretice ale geografiei, Universitatea din Bucureşti,
Facultatea de Biologie, Geografie şi Geologie, Secţia Geografie-o Limbă Străină,
Bucureşti.
Popovici, I., Mănescu, L., (1973), Bazele teoretice şi metodologice ale geografiei,
Partea a II-a, Centrul de multiplicare al Universităţii din Bucureşti.
Morariu, T., Velcea, V., (1971), Principii şi metode de cercetare în Geografia Fizică,
Editura Academiei RSR, Bucureşti.
Panaite, L., (1974), Metodologia cercetării economico-geografice, Tipografia
Universităţii din Bucureşti, Facultatea Geologie-Geografie, Bucureşti.

C. BIBLIOGRAFIE SUPLIMENTARĂ:
1. Posea, Gr., Cioacă, A., (2003), Cartografiere geomorfologică, Editura Fundaţiei României
de Maine, Bucureşti.
2. * * * (1965), Îndrumător pentru cercetări geografice. Cercetări fizico-geografice,
Societatea de Ştiinţe Naturale şi Geografie din R.P.R., Biblioteca geografului nr. 2,
Bucureşti.
3. * * * (1969), Îndrumător de cercetări geografice. Cercetări economico-geografice,
Societatea de Ştiinţe Geografice din R.S.R., Bucureşti.
4. * * * (1969), Lucrările Colocviului Naţional de Geografia Turismului, Institutul de
Geologie şi Geografie al Academiei RSR, Bucureşti.
5. * * * (1973), Lucrările celui de al II-lea Colocviu Naţional de Geografia Turismului,
Editura Sport – Turism, Bucureşti.
Computer, videoproiector,
Expunerea, Descrierea,
Metode didactice utilizate
smartboard, tablă, hărţi etc.
Problematizarea,
Dezbaterea, Desenul,
Proiectia, Observaţia.

Coordonator Titular de Disciplină
Grad didactic, titlu, prenume, nume
Lector univ. drd. Marin CRUCERU

Semnătura

Data
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FISA DISCIPLINEI
Formular P103 F1
Denumirea disciplinei

VALORIFICAREA ŞI AMENAJAREA SPAŢIULUI RURAL. TURISM RURAL ŞI
AGROTURISM

Codul disciplinei

G/GT/3/6/06

Facultatea

GEOGRAFIE

Domeniul

GEOGRAFIE

Specializarea

GEOGRAFIA TURISMULUI

Forma de
învăţământ

ZI

Semestrul

Numărul de
credite

6

5

Numărul orelor pe semestru/activităti 1)
Total

56

a.

b.

c.

d.

C

S

L

P

28

28

Categoria formativă a
disciplinei
Categoria de optionalitate a
disciplinei

DF

Obiective

A. OBIECTIVE GENERALE:
Fundamentarea sistemului de cunoştinţe teoretice în domeniul geografiei rurale;
Fundamentarea sistemului de cunoştinţe teoretice în domeniul turismului rural şi
agroturismului

Competenţe

Conţinut (descriptori)

DI

Discipline
anterioare

Obligatorii
(condiţionate)
Recomandate

G/GT/2/3/03
Geografie umană şi economică
mondială
Geografia populaţiei şi aşezărilor
Geografie umană şi economică a
României

B. OBIECTIVE SPECIFICE:
Abordarea din perspectiva sistemului teritorial a caracteristicilor spaţiului rural;
Îmbogăţirea cunoştinţelor cu privire la potenţialul turistic şi la activităţile de acest tip
din spaţiul rural;
Însuşirea cunoştinţelor şi deprinderilor de realizare a unor planuri de amenajare turistică
a spaţiului rural.
Dezvoltarea aptitudinilor de a desfăşura activităţi de cercetare în domeniu.
Învăţarea şi aplicarea metodelor şi tehnicilor de realizare a analizei diagnostic a
spaţiului rural şi a planurilor de amenajare turistică
Realizarea analizelor diagnostic ale diverselor areale rurale.
Realizarea şi utilizarea materialelor grafice şi cartografice specifice domeniului de studiu.
Conceperea unui plan de amenajare turistică a spaţiului rural.
Aplicarea cunoştinţelor acumulate la curs în materialele (referate) realizate la orele de
seminar.Aplicarea cunoştinţelor acumulate la curs în materialele (referate) realizate la orele de
seminar.
A. TEMATICA CURSURILOR
5. Spaţiul rural şi definirea conceptelor (spaţiu rural, dezvoltare rurală – dezvoltare durabilă,
amenajarea spaţiului)
6. Dezvoltarea rurală
7. Sistemul teritorial rural – concept şi caracteristici
8. Economie rurală; turism rural – caracteristici generale
9. Turismul rural – concepte şi caracteristici
10. Experienţe internaţionale în turismul rural
11. Componente de bază ale ofertei şi comercializarea produsului turistic rural şi agroturistic
12. Dezvoltarea turismului rural şi agroturismului în România
13. Tipuri de amenajare turistică a teritoriului
14. Evaluarea amenajării turistice
B. Tematica seminariilor:
1. Alegerea subiectului de referat şi realizarea bibliografiei necesare.
2. Realizarea planului de lucru la referat şi a fişelor bibliografice.
3. Realizarea analizei diagnostic – elementele fizico-geografice.
4. Realizarea analizei diagnostic – elementele socio-economice.
5. Realizarea analizei SWOT pe baza analizei diagnostic.
1. 6. Alcătuirea unui plan de amenajare turistică a spaţiului rural analizat în referat.
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Teste şi teme de control





Realizarea unor eseuri pe diverse teme existente în curs
Realizarea unor materiale grafice şi cartografice pe baza datelor statistice existente in
Caietul pentru lucrări practice şi seminarii
Realizarea de recenzii ale unor lucrări de specialitate existente în biblioteca facultăţii

Forma de evaluare (conform PI)
E
Stabilirea notei finale (%)
- răspunsurile la examen / colocviu / lucrări practice
60%
- activităti aplicative atestate / laborator / lucrări practice/proiect etc.
- teste pe parcursul semestrului
40%
- teme de control
Bibliografia
BIBLIOGRAFIE OBLIGATORIE/MINIMALĂ:
1. Guran-Nica, Liliana, Rusu, Marioara (2004), Probleme de geografie şi economie rurală,
Ed. Fundaţiei România de Mâine, Bucureşti.
2. Simon, Tamara, Cândea, Melinda, Tătaru, Alexandra, Bogdan, Elena (2009), Turism
rural; Turism urban, Ed. Transversal, Bucureşti.
3. Simon, Tamara (2006), Amenajarea turistică a teritoriului, Ed. Fundaţiei România de
Mâine, Bucureşti.
BIBLIOGRAFIE FACULTATIVĂ:
1. Glăvan, V. (2003), Amenajarea turistică a teritoriului (note de curs), Ed. Alma Mater,
Sibiu.
BIBLIOGRAFIE SUPLIMENTARĂ:

Analele Universităţii Spiru Haret, seria Geografie.

Analele Universităţii din Bucureşti, seria Geografie.

Studia Universitatis Babeş-Bolyai, Studia Geographia.

Analele Ştiinţifice ale Universităţii Al. I. Cuza, Iaşi, Seria Geografie.
mijloacelor multimedia
teme pentru studiu
Lista materialelor didactice
Metode didactice utilizate
(computer şi video-proiector),
individual, documentare,
necesare
coli hârtie xerox, hârtie
dezbateri, alcătuirea de
milimetrică, creioane (negru şi
materiale grafice şi
diverse culori), riglă, trusă
cartografice
geometrie
Coordonator Titular de Disciplină
Grad didactic, titlu, prenume, nume
Conferenţiar univ. dr. Liliana GURAN

Semnătura

Data
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FISA DISCIPLINEI
Formular P103 F1
Denumirea disciplinei

REGIUNI TURISTICE PE GLOB

Codul disciplinei

G/GT/3/6/08

Facultatea

GEOGRAFIE

Domeniul

GEOGRAFIE

Specializarea

GEOGRAFIA TURISMULUI

Forma de
învăţământ

ZI

6

Semestrul

Numărul de
credite

5

Numărul orelor pe semestru/activităti 1)
Total

a.

b.

c.

d.

C

S

L

P

Categoria formativă a
disciplinei
Categoria de optionalitate
a disciplinei

DF

Obiective

A. OBIECTIVE GENERALE:
√ clarificarea conceptelor de regionare şi regiune turistică;
√ cursul îşi propune să contribuie la clarificarea principiilor, criteriilor, metodelor şi tehnicilor
care servesc regionării turistice;
√ surprinderea fenomenului turistic în toate detaliile evoluţiei şi răspândirii sale – având ca
substrat şi catalizator al desfăşurării sale mediul geografic;
√ scopul principal al cursului este acela de a-l ajuta pe student să vadă că regiunea turistică
cuprinde în limitele sale arii vaste la scara cărora fenomenul turistic se desfăşoară în întreaga sa
complexitate, la cote majore de intensitate şi diversitate;
√ să poată identifica seriile de sisteme funcţionale, diferite unele de altele, dar toate având ca
numitor comun satisfacerea complexă a cererii turistice;
√ deşi în cadrul regiunii pot apărea discontinuităţi spaţiale în distribuirea potenţialului turistic şi
aparente rupturi funcţionale, studentul să perceapă şi să se folosească de funcţionalitatea
întregului asigurată prin complementaritate – în scopul satisfacerii depline a nevoilor sociale ale
cererii (recreare, cură, culturalizare) şi realizarea eficienţei economice);
√ studentul să poată identifica particularităţile regionale şi locale ale cadrului natural şi
economico-social, ale istoriei, culturii şi civilizaţiei create de-a lungul veacurilor de fiecare
popor şi naţiune din continentele extraeuropene – fapt ce va face posibilă individualizarea
regiunilor turistice.
B. OBIECTIVE SPECIFICE:
√ cunoaşterea şi utilizarea principiilor, criteriilor, metodelor şi tehnicilor necesare în taxonomia
unităţilor funcţionale turistice care includ: obiectivul, punctul, centrul, complexul, arealul,
subzona, zona, subregiunea şi regiunea turistică;
√ identificarea caracteristicilor care, într-o regiune, asigură unitatea în diversitate, spre
deosebire de unicitatea zonei care constă în specificitate;
√ totodată, în scopul înlăturării confuziilor dintre regiuni şi zone turistice, studentul va trebui să
atingă nivelul de competenţă prin care să cunoască temeinic relaţiile din cadrul regiunilor
turistice care conectează diferite sisteme funcţionale zonale;
√ individualizarea raporturilor dintre regiunea turistică şi unităţile limitrofe, atribuirea poziţiei
specifice în matricea geosferei turistice continentale;
√ formarea deprinderilor de a integra zona regiunii ca unitate de rang inferior;
√ stimularea capacităţii de analiză critică a unor definiţii privind regionarea turistică numai pe
cadrul unor regiuni geografico-fizice;

DI

Discipline
anterioare

Obligatorii
(condiţionate)
Recomandate

G/GT/2/4/09

Competenţe
Conţinut (descriptori)

CONŢINUTUL TEMATIC DE BAZĂ
1. Regiune şi regionare turistică: concepte, principii, criterii, metode şi tehnici de regionare
turistică.
2. Regionare turistică. Unităţi taxonomice teritoriale: obiectivul, punctul, centrul, complexul,
arealul, subzona, zona, subregiunea şi regiunea turistică.
3. Regiunile turistice Asia de Nord şi Caucaz.
4. Regiunea turistică Asia de Vest şi Sud-Vest.
5. Regiunile turistice Asia Central – Vestică şi Asia Central – Estică.
6. Regiunile turistice Asia de Sud şi Asia de Sud-Vest.
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7. Regiunea turistică Australia de Est şi Sud – Est.
8. Regiunea turistică Australia de Vest şi Centrală.
9. Regiunea turistică Oceania (Arhipelagurile).
10. Regiunea turistică America Atlantică.
11. Regiunea turistică America Pacifică.
12. Regiunea turistică America Centrală.
13. Regiunea turistică America Latină.
14. Regiunea turistică Africa.
Seminarii:
1. Regionarea turistică a Terrei (fără Europa).
2. Schiţa regiunilor şi subregiunilor turistice din Asia şi harta patrimoniului turistic al regiunii
Asia de Vest şi Sud – Vest.
3. Hărţile patrimoniului turistic ale regiunilor Asia Central – Estică şi Asia de Sud.
4. Harta patrimoniului turistic al regiunii Australia de Est.
5. Harta patrimoniului turistic a subregiunilor din America de Sud.
6. Harta patrimoniului turistic al regiunii America Atlantică.
7. Harta patrimoniului turistic al regiunii Africa.
Teste şi teme de control
Forma de evaluare (conform PI)
E
Stabilirea notei finale (%)
- răspunsurile la examen / colocviu / lucrări practice
60%
- activităti aplicative atestate / laborator / lucrări practice/proiect etc.
20%
- teste pe parcursul semestrului
20%
- teme de control
1. Aur Nicu, Gherasim C. Cezar, Andrei Teodora Mădălina, Eremia Dan (2007) – Asia,
Bibliografia
geografie fizică, umană, regională, Editura Fundaţiei România de Mâine, Bucureşti.
2. Aur Nicu, Gherasim C. Cezar, Andrei Teodora Mădălina (2008) – Oceania (Australia şi
Arhipelagurile Oceaniei), Editura Fundaţiei România de Mâine, Bucureşti.
3. Gherasim C. Cezar (2007) – Continentele. Regiuni geoeconomice, Editura Fundaţiei
România de Mâine, Bucureşti.
4. Gherasim C. Cezar, Aur Nicu, Eremia Dan (2008) – Geografia Americilor, Editura
Fundaţiei România de Mâine, Bucureşti.
5. Glăvan Vasile (2000), – Resursele turistice pe Terra, Editura Economică, Bucureşti.
6. Glăvan Vasile (2000 (a)), – Resursele turistice pe Terra, Editura Economică, Bucureşti.
7. Glăvan Vasile (2005) – Geografia turismului, Editura Fundaţiei România de Mâine,
Bucureşti.
Computer, videoproiector,
Seminarii
cu
teme
Lista materialelor didactice
Metode didactice utilizate
tablă, hartie milimetrica,
prestabilite, prezentări video
necesare
instrumente pentru desen etc.
şi foto, lucru cu harta,
analize
şi
comentarii
statistice.
Coordonator Titular de Disciplină
Grad didactic, titlu, prenume, nume
Lector univ.dr. Cezar Constantin GHERASIM

Semnătura

Data
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FISA DISCIPLINEI
Formular P103 F1
CONTABILITATE ŞI STATISTICĂ ÎN TURISM.
FORMAREA BĂNCII DE DATE ÎN TURISM

Denumirea disciplinei

Codul disciplinei

G/GT/3/5/09

Semestrul

Facultatea

GEOGRAFIE

Domeniul
Specializarea
Forma de
învăţământ

GEOGRAFIE
GEOGRAFIA TURISMULUI

Categoria
formativă a
disciplinei
Categoria de
opţionalitate a
disciplinei
Obiective

Competenţe

Numărul de
credite

5

Total

ZI

Numărul orelor pe
semestru /activităţi
a.
b.
C
S

56

DS
Discipline
anterioare
DI

28

Obligatorii
(condiţionate)

-

Recomandate

-

5

c.
L

d.
P

28

K. OBIECTIVE GENERALE:
Cursul Contabilitate şi statistică în turism. Formarea băncii de date în turism are menirea să asigure
studenţilor fondul de cunoştinţe necesar privind fundamentele teoriei şi practicii contabile, dar şi
elemente de bază ale statisticii, ce au ca obiectiv înţelegeres şi utilizarea corectă a metodelor şi
tehnicilor de prelucrare statistică a datelor, prin intermediul programului Excel, care să le formeze
deprinderea unor raţionamente economice bazate pe studii.
1. Cunoaştere, înţelegere, explicare şi interpretare
Disciplina Contabilitate şi statistică în turism. Formarea băncii de date în turism vizează:
cunoaşterea cadrului legal şi a principiilor general acceptate în contabilitate; cunoaşterea legii privind
societăţile comerciale; cunoaşterea activităţilor desfăşutate în firma turistică, precum şi modul de
organizare şi funcţionare a acesteia; cunoaşterea structurilor contabile proprii activităţii firmei turistice;
cunoaşterea regulilor de evaluare ca sistem de referinţă în formarea politicilor contabile; cunoaşterea
cadrului legal privind organizarea ş efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor şi
capitalurilor proprii; însuşirea principalelor noţiuni şi concepte privind inventarierea; cunoaşterea
principalelor documente justificative şi a registrelor de contabilitate; cunoaşterea cadrului legal privind
întocmirea şi prezentarea situaţiilor financiare; cunoaşterea normelor metodologice în vigoare privind
reconstituirea documentelor contabile pierdute, sustrase sau distruse precum şi arhivarea şi păstrarea
documentelor contabile; însuşirea principalelor noţiuni şi concepte privind trezoreria firmei turistice;
cunoaşterea operaţiunilor care generează încasări şi plăţi; cunoştererea rolului şi a structurii unui plan de
afaceri; să cunoască structura unui contract de comercializare a pachetului de servicii turistice şi modul
de întocmire al acestuia; să cunoască structura unei poliţe de asigurare şi modul de întocmire a acesteia
şi să cunoască modul de formare şi utilizare a unei baze de date în Excel.
2. Instrumental-aplicative:

întocmirea actului constitutiv pentru o societate comercială care desfăşoară activităţi în
domeniul turismului;

reflectarea în bilanţ a principalelor tipuri de modificări privind activul, capitalurile proprii şi
datoriile firmei turistice;

efectuarea inventarierii activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii în firma turistică;

întocmirea documentelor justificative;

întocmirea planului de afaceri în firma turistică;

întocmire poliţei de asigurare;

întocmirea contractului de comercializare a pachetului de servicii turistice;

reprezentarea grafică prin intermediul programului Excel a informaţiilor prelucrate.
3. Atitudinale:
 încurajarea participării la cercuri şi sesiuni ştiinţifice studenţeşti.
 promovarea în rândul studenţilor a manifestărilor ştiinţifice organizate de către USH sau de
către alte instituţii cu responsabilităţi similare.
 cultivarea în rândul studenţilor a preocupărilor permanente pentru învăţarea continuă şi
dezvoltarea profesională.
 testarea profesională prin participarea în perioada studenţiei la Burse ale locurilor de muncă.
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Conţinut
(descriptori)

Facultatea de Geografie

 promovarea în rândul studenţilor a unui sistem de valori culturale, morale şi civice.
CONŢINUTUL TEMATIC DE BAZĂ:
Tema 1. Aspecte teoretice şi practice privind contabilitatea firmei turistice
Lecţia 1: Delimitarea contabilităţii în România şi tipurile de societăţi comerciale.
Lecţia 2: Obiectul de activitate şi organizarea generală a firmei turistice.
Lecţia 3: Structuri contabile proprii activităţii firmei turistice.
Tema 2. Evaluarea în contabilitate
Lecţia 4: Evaluarea în contabilitatea firmei turistice.
Tema 3. Inventarierea în contabilitate
Lecţia 5: Organizarea inventarierii în firma turistică.
Lecţia 6: Efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor firmei
turistice.
Tema 4. Documentele contabile
Lecţia 7: Documentele justificative şi registrele de contabilitate.
Lecţia 8: Documente contabile de sinteză.
Lecţia 9: Reconstituirea documentelor contabile, arhivarea şi păstrarea lor.
Tema 5. Managementul trezoreriei activităţii firmei turistice
Lecţia 10: Managementul încasărilor şi plăţilor în firma turistică.
Lecţia 11: Planul de afaceri în firma turistică.
Tema 6: Asigurarea turiştilor în cazul insolvabilităii sau falimentului agenţiei de turism
Lecţia 12: Asigurarea turiştilor în cazul insolvabilităţii sau falimentului agenţiei de turism.
Tema 7: Statistica în turism
Lecţia 13: Statistica în turism.
Tema 8: Formarea bazelor de date în turism
Lecţia 14: Formarea bazelor de date în turism.
TEMATICA SEMINARIILOR:
6. Delimitarea principalelor tipuri de societăţi comerciale şi întocmirea actului constitutiv la o
societate comercială;
7. Organizarea generală a firmei turistice;
8. Structuri contabile proprii activităţii firmei turistice şi tipurile de modificări bilanţiere;
9. Reguli şi forme de evaluare în contabilitate;
10. Organizarea inventarierii în firma turistică;
11. Studiu de caz privind inventarierea elementelor de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor
firmei turistice;
12. Întocmirea documentelelor justificative şi a registrelor de contabilitate;
13. Documente contabile de sinteză: bilanţul, contul de profit şi pierdere şi situaţia fulxurilor de
numerar;
14. Reconstituirea documentelor contabile pierdute, sustrase sau distruse, arhivarea şi păstrarea lor;
15. Managementul încasărilor şi plăţilor în firma turistică;
16. Întocmirea planului de afaceri în firma turistică;
12. Întocmirea poliţei de asigurare şi acontractului de comercializare a pachetului de servicii turistice;
13. Studii de caz privind colectarea şi prezentarea datelor de la unităţi agroturistice;
14. Formarea bazelor de date în turism.

Teste şi teme de
control
Forma de evaluare (conform PI)
E
Stabilirea notei finale (%)
- răspunsurile la examen
70%
- Media notelor acordate la seminarii / lucrări practice
10%
- Notele acordate pentru temele de casă, referate, eseuri, traduceri, studii de caz.
10%
- Nota acordată pentru frecvenţa şi conduita la activităţi.
10%
Cerinţe minime de promovare (pentru nota 5):
Să dovedească însuşirea unui minim de cunoştinţe care
presupune obţinerea notei finale cinci (evaluările curente
din timpul semestrului şi de la examenul final).
Cerinţe maxime de promovare (pentru nota 10):
Obţinerea unui punctaj maxim la examenul final şi
evaluările curente din timpul semestrului.
Bibliografia
Bibliografie Obligatorie
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Georgescu Floarea, Contabilitate şi statistică în turism, Editura Fundaţiei România de
Mâine, Bucureşti, 2011.
2. Zenovic Gherasim, coordonator, Informatică managerială în activitatea de educaţie
fizică şi sport, Editura Fundaţiei România de Mâine, Bucureşti, 2004.
3. Voineagu, V., coordonator, Statistică. Baze teoretice şi aplicaţii, Editura Economică,
Bucureşti, 2007.
4. *** Legea 31/1990 privind societăţile comerciale, apărută în Monitorul Oficial nr. 126127/ 17.11.1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
5. *** Legea contabilităţii nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare.
6. *** Legea nr. 85/05.04.2006 privind procedura insolvenţei, publicată în Monitorul
Oficial nr. 359/21.04.2006.
7. *** O.M.F.P. nr. 2869/2010 pentru modificarea şi completarea unor reglementări
contabile publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, Nr. 882, din 29
decembrie 2010.
8. *** O.M.F.P. nr. 3055/2009 pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu
directivele europene, M. Of. nr. 766 şi 766 bis din 10 noiembrie 2009, în vigoare de la
1 ianuarie 2010.
9. *** O.M.F.P. nr. 2861/2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea şi
efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor
proprii .
10. *** O.M.T. nr. 235/06.06.2001, privind asigurarea turiştilor în cazul insolvabilităţii sau
falimentului agenţiei de turism.
Computer, videoproiector,
Metode didactice
tablă.
utilizate
1.

Lista materialelor
didactice necesare

Coordonator Titular de Disciplină
Grad didactic, titlu, prenume, nume
Lector univ. dr. Floarea GEORGESCU

Semnătura

Data
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FISA DISCIPLINEI
Formular P103 F1
Denumirea disciplinei

TEHNICA OPERAŢIUNILOR DE TURISM

Codul disciplinei

G/GT/3/6/13

Facultatea

GEOGRAFIE

Domeniul

GEOGRAFIE

Specializarea

GEOGRAFIA TURISMULUI

Forma de
învăţământ

ZI

Categoria formativă a
disciplinei
Categoria de optionalitate a
disciplinei

Semestrul

DS
DO

Numărul de
credite

6

5

Numărul orelor pe semestru/activităti 1)
Total

Discipline
anterioare

a.

b.

c.

d.

C

S

L

P

56

28

-

28

Obligatorii
(condiţionate)
Recomandate

-

Conţinut (descriptori)

Programa
Întocmirea de programe turistice şi analiza de preţuri aferentă; utilizarea corectă a
documentelor specifice şi instrumentelor de plată; înfiinţarea şi organizarea unei agenţii de
turism; competenţe în organizarea şi conducerea unei agenţii de turism.
Programa

Teste şi teme de control

Programa

Obiective
Competenţe

Forma de evaluare (conform PI)
Stabilirea notei finale (%)
- răspunsurile la examen / colocviu / lucrări practice
- activităti aplicative atestate / laborator / lucrări practice/proiect etc.
- teste pe parcursul semestrului
- teme de control
Programa
Bibliografia
Lista materialelor didactice
Metode didactice utilizate
necesare
Coordonator Titular de Disciplină
Grad didactic, titlu, prenume, nume
Profesor univ. dr. Vasile Glăvan

Semnătura

E
70%
20%
10%

Analiza, documentarea.

Data
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FISA DISCIPLINEI
Formular P103 F1
GEOGRAFIA TURISMULUI ÎN ŢĂRILE U. E.

Denumirea disciplinei
Codul disciplinei

G/GT/3/5/15

Facultatea

GEOGRAFIE

Domeniul

GEOGRAFIE

Specializarea

GEOGRAFIA TURISMULUI

Forma de
învăţământ

ZI

Semestrul

Numărul de
credite

5

5

Numărul orelor pe semestru/activităti 1)
Total

56

a.

b.

c.

d.

C

S

L

P

28

28

Categoria formativă a
disciplinei
Categoria de optionalitate a
disciplinei

DS

Obiective

A. OBIECTIVE GENERALE:
Cursul îşi propune să contribuie la clarificarea principiilor, criteriilor, metodelor şi tehnicilor
care servesc regionării turistice;
Surprinderea fenomenului turistic în toate detaliile evoluţiei şi răspândirii sale – având ca
substrat şi catalizator al desfăşurării sale mediul geografic;
Scopul principal al cursului este acela de a-l ajuta pe student să vadă că regiunea turistică
cuprinde în limitele sale arii vaste la scara cărora fenomenul turistic se desfăşoară în întreaga sa
complexitate, la cote majore de intensitate şi diversitate;
Să poată identifica seriile de sisteme funcţionale, diferite unele de altele, dar toate având ca
numitor comun satisfacerea complexă a cererii turistice;
Deşi în cadrul regiunii pot apărea discontinuităţi spaţiale în distribuirea potenţialului turistic şi
aparente rupturi funcţionale, studentul să perceapă şi să se folosească de funcţionalitatea
întregului asigurată prin complementaritate – în scopul satisfacerii depline a nevoilor sociale ale
cererii (recreare, cură, culturalizare) şi realizarea eficienţei economice);
Studentul să poată identifica particularităţile regionale şi locale ale cadrului natural şi
economico-social, ale istoriei, culturii şi civilizaţiei create de-a lungul veacurilor de fiecare
popor şi naţiune din continentele extraeuropene – fapt ce va face posibilă individualizarea
regiunilor turistice.

Competenţe

DO

Discipline
anterioare

Obligatorii
(condiţionate)
Recomandate

G/GT/2/4/09
Geografia si economia turismului
Potentialul turistic şi valorificarea lui
Geografia aşezărilor

B. OBIECTIVE SPECIFICE:
Cunoaşterea şi utilizarea principiilor, criteriilor, metodelor şi tehnicilor necesare în taxonomia
unităţilor funcţionale turistice care includ: obiectivul, punctul, centrul, complexul, arealul,
subzona, zona, subregiunea;
Identificarea caracteristicilor care, într-o regiune, asigură unitatea în diversitate, spre deosebire
de unicitatea zonei care constă în specificitate;
Totodată, în scopul înlăturării confuziilor dintre regiuni şi zone turistice, studentul va trebui să
atingă nivelul de competenţă prin care să cunoască temeinic relaţiile din cadrul regiunilor
turistice care conectează diferite sisteme funcţionale zonale;
Individualizarea raporturilor dintre regiunea turistică şi unităţile limitrofe, atribuirea poziţiei
specifice în matricea geosferei turistice continentale;
Formarea deprinderilor de a integra zona regiunii ca unitate de rang inferior;
Stimularea capacităţii de analiză critică a unor definiţii privind regionarea turistică numai pe
cadrul unor regiuni geografico-fizice.
1. Competenţe generale
 perceperea coerentă a elementelor, proceselor si fenomenelor care definesc geografia
turismului
 investigarea si interpretarea unor fenomene si procese specifice geografiei turismului
 explicarea si descrierea unor elemente, procese si fenomene, utilizând limbajul specific
2. Competenţe atitudinale
 manifestarea unei atitudini pozitive si responsabile faţă de cunoaştere, societate,
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Conţinut (descriptori)

cultură, civilizaţie
 curiozitate pentru explorarea mediului geografic
 respect pentru diversitatea naturală şi umană
 conservarea şi ocrotirea mediului de viaţă
 cultivarea unui mediu ştiinţific centrat pe valori şi relaţii democratice
 promovarea unui sistem de valori culturale, morale şi civice
 valorificare optimă şi creativă a propriului potenţial în activităţile ştiinţifice
participarea la propria dezvoltare profesională
CONŢINUTUL TEMATIC DE BAZĂ
1. Regiune şi regionare turistică: concepte, principii, criterii, metode şi tehnici de regionare
turistică.
2. Istoricul valorificării potenţialului turistic în Uniunea Europeană.
3. Regiuni turistice din Uniunea Europeană.
4. Structurile de primire turistică cu funcţiuni de cazare din Uniunea Europeană.
5. Circulaţia turistică în Uniunea Europeană.
Tematica seminariilor:
Regionarea turistică a Uniunii Europene.
Schiţa regiunilor şi subregiunilor turistice şi harta patrimoniului turistic a Europei.
Patrimoniul turistic ale regiunilor Uniunii Europene (Europa Nordică, Europa de Vest, Europa
Centrală, Europa de Sud).

Teste şi teme de control

Caracteristici ale turismului din… (se alege o ţară, regiune, oraş, staţiune din UE).
Analiza / valorificarea potenţialului turistic al… (se alege o ţară, regiune, oraş, staţiune din UE).

Forma de evaluare (conform PI)
E
Stabilirea notei finale (%)
- răspunsurile la examen / colocviu / lucrări practice
50%
- activităti aplicative atestate / laborator / lucrări practice/proiect etc.
30%
- teste pe parcursul semestrului
10%
- teme de control
10%
1. Dumitraşcu, C., (2008), Europa - Geografie fizică, umană şi economică, Editura Fundaţiei
Bibliografia
România de Mâine, Bucureşti.
2. Andrei, Mădălina, Vartolomei, F., (2008), Geografia turismului în Uniunea Europeană şi
în România, Ed. Fundaţiei România de Mâine, Bucureşti.
3. Glăvan, V., (2010), Geografia turismului, Ed. Fundaţiei România de Mâine, Bucureşti.
4. Dinu, Mihalea (2002), Geografia turismului, Ed. Didactică şi Pedagogică, Bucureşti.
Computer, videoproiector,
În
scopul
atingerii
Lista materialelor didactice
Metode didactice utilizate
tablă, harta, atlas.
obiectivelor cursului se vor
necesare
utiliza metode didactice
specifice:
- metode de instruire centrate
pe acţiunea profesorului:
povestirea,
descrierea,
expunerea, explicaţia;
- metode de instruire centrate
pe activitatea studentului:
conversaţia,
demonstraţia,
observarea, problematizarea,
modelarea;
- metode de instruire bazate
pe acţiune: exerciţiul,
activitatea practică,
utilizarea metodelor grafice
şi cartografice specifice
Coordonator Titular de Disciplină
Grad didactic, titlu, prenume, nume
Lector univ. dr. Costin DUMITRAŞCU

Semnătura

Data
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FIŞA DISCIPLINEI
Formular P103 F1
ECOTURISM ŞI ARII NATURALE PROTEJATE

Denumirea disciplinei
Codul disciplinei

G/GT /3/5/07

Semestrul

Facultatea

GEOGRAFIE

Domeniul
Specializarea
Forma de
învăţământ

GEOGRAFIE
GEOGRAFIA TURISMULUI

Categoria
formativă a
disciplinei
Categoria de
opţionalitate a
disciplinei
Obiective

Competenţe

Numărul de
credite

5

Total

ZI

Numărul orelor pe
semestru /activităţi
a.
b.
C
S

42

DC
Discipline
anterioare
DI

28

Obligatorii
(condiţionate)

G/GT/1/1/9

Recomandate

-

5

c.
L

d.
P

14

L. OBIECTIVE GENERALE:
Însuşirea noţiunilor de specialitate cu privire la înţelegerea conceptului de turism ecologic şi de arie
naturală protejată. Înţelegerea cadrului legislativ şi instituţional pentru dezvoltarea durabilă a turismului
şi ecoturismului în România şi în lume. Cunoaşterea conceptelor privind definirea şi promoarea
ecoturismului ca formă de valorificare a ariilor protejate. Formarea unei orientări moderne, dinamice si
prospective asupra problematicii cursului.
10. OBIECTIVE SPECIFICE:
Cunoaşterea criteriilor de definire a ariilor naturale protejate. Însuşirea elementelor care definesc
managementul (regimul de utilizare şi protecţie) pentru ariile naturale protejate. Formarea de
competenţe şi abilităţi practice în cunoaşterea, cercetarea şi protejarea ariilor naturale protejate şi a
comunităţilor umane existente în limitele sau în apropierea lor. Formarea de competenţe şi abilităţi
practice în cercetarea şi valorificarea resurselor naturale şi umane în turism.
1. Competenţe cognitive:
2. Competenţe profesionale:

Conţinut
(descriptori)

CONŢINUTUL TEMATIC DE BAZĂ:
1. Arii naturale protejate
• Concepte şi definiţii.
• Distribuţia ariilor naturale protejate pe regiuni geografice.
• Tipuri de arii naturale protejate în legislaţia românească şi pe plan internaţional.
2. Arii naturale protejate în România
• Organizare şi management.
3.Valorificarea, amenajarea şi echiparea turistică a ariilor naturale protejate.
• Deferenţieri regionale în valorificarea turistică (Europa, America, Africa etc.).
4. Ecoturismul
• Istoric. Concepte şi definiţii.
• Dezvoltare şi promovare.
5. Cadrul legislativ şi instituţional pentru dezvoltarea durabilă a turismului şi ecoturismului în
România şi în lume.
6. Ecoturismul şi ariile protejate.
• Potenţialul turistic al ariilor naturale protejate.
• Forme de turism în arii naturale protejate
• Ecoturismul formă de valorificare a ariilor naturale protejate
7. Ecoturismul şi turismul durabil.
• Forme de turism durabil
• Ecoturismul formă de turism durabil
8. Ecoturism, turism durabil, mediul înconjurător şi comunităţile umane.
• Comunităţile umane şi implicarea lor în turismul durabil.
• Impactul turismului asupra mediului
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TEMATICA LUCRĂRILOR PRACTICE/SEMINARII:
3. Obiectivele

Însuşirea metodelor moderne de cercetare în domeniul ariilor naturale protejate şi a
ecoturismului.

Formarea abilităţii de realizare a studiilor de caz cu privire la impactul activităţtii turistice
asupra comunităţilor umane şi ariilor naturale protejate.

Însuşirea metodologiei de realizare a planurilor de organizare şi amenajare a ariilor naturale
protejate şi a activităţii turistice.

Proiecte şi teme
de control

4. Conţinutul seminariilor
1. Definirea şi tipologia ariilor naturale protejate în concepţia UICN (Uniunea Internaţională de
Conservare a Naturii şi resurselor similare).
2. Dezbateri pe baza unor referate şi proiecte de cercetare (referate).
3. Amenajarea pentru valorificarea turistică a ariilor naturale protejate (studii de caz pentru SUA,
Canada, Europa, Africa şi România – R. B. D. D., Parcurile Naţionale Retezat, Munţii Piatra Craiului,
Munţii Rodnei etc.).
4. Definirea conceptuală a ecoturismului.
5. Dezvoltarea şi promovarea ecoturismului în ariile protejate din România şi Europa (Spania, Franţa,
Italia) – studii de caz.
6. Dezvoltarea durabilă a turismului în România.
1. Studii cu privire la amenajarea turistică a ariilor naturale protejate.
2. Studii cu privire la impactul activităţilor turistice asupra unor arii naturale protejate.
3. Studii cu privire la vulnerabilitatea unor arii naturale protejate

Forma de evaluare (conform PI)
E
Stabilirea notei finale (%)
- răspunsurile la examen
80%
- activităţi aplicative atestate / laborator / lucrări practice/proiect etc.
10%
- teme de control
10%
Bibliografia
Bibliografie Obligatorie
1. Glăvan, V. (2003) – Turism rural. Agroturism. Turism durabil. Ecoturism, Editura
Economică, Bucureşti.
2. Glăvan, V. (2006) – Potenţialul turistic şi valorificarea sa, Editura Fundaţiei România de
Mâine, Bucureşti.
3. Bran, Florina, şi colab. (2000) – Ecoturism, Editura Economică, Bucureşti.
4. Dinu, Mihaela (2005) – Ecoturism. Coduri etice şi morale de conduită, Editura CD Press,
Bucureşti.
5. Smaranda, J. S. (2008) – Managementul turismului in ariile naturale protejate.
Bibliografie Facultativă:
1. Erdeli, G, Gherghilaş, A. (2007) - Amenajări turistice, Ed. Universitară, Bucureşti.
2. Ruxandra Andrei, Copeţchi, M., Lidia Dragnea (2006) – Manual de tehnici operaţionale în
activitatea de turism, Editura Irexon, Bucureşti
3. Andreea Marin Pantelescu (2009) – Diversificarea şi personalizarea serviciilor turistice în
contextul globalizării, Editura ASE, Bucureşti
Bibliografie Suplimentară:
1. Melinda Cândea, Florina Bran, Irina Câmpeanu (2006), Organizarea, amenajarea şi
dezvoltarea durabilă a spaţiului geografic, Editura Universitară, Bucureşti
2. Niţă, I., Niţă, C. (2008) – Piaţa turistică a României, Editura Economică, Bucureşti
Lista materialelor
didactice necesare

Computer, videoproiector,
tablă, hartie milimetrica,
instrumente pentru desen,
anuare statistice, harta etc.

Coordonator Titular de Disciplină
Grad didactic, titlu, prenume, nume
Lector univ. dr. Mihaela Frasineanu

Metode didactice
utilizate

Semnătura

Expunerea, analiza, sinteza,
abordarea interactivă a studiilor
de caz, vizionarea de filme
documentare, metoda
chestionarului, realizarea şi
analiza referatelor, realizarea şi
analiza planurilor de
organizarea şi amenajare a
spaţiului.
Data
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FIŞA DISCIPLINEI
Formular P103 F1
GIS şi TELEDETECŢIE

Denumirea disciplinei
Codul disciplinei

G/GT/3/6/10

Semestrul

Facultatea

GEOGRAFIE

Domeniul
Specializarea
Forma de
învăţământ

GEOGRAFIE
GEOGRAFIA TURISMULUI

Categoria
formativă a
disciplinei
Categoria de
opţionalitate a
disciplinei
Obiective

Competenţe

Conţinut
(descriptori)

Numărul de
credite

6

Total

ZI

Numărul orelor pe
semestru /activităţi
a.
b.
C
S

56

DG
Discipline
anterioare
DI

28

Obligatorii
(condiţionate)

G/GT/1/1/9

Recomandate

-

5

c.
L

d.
P

28

M. OBIECTIVE GENERALE:
Scopul acestui curs este de a oferi studenţilor o introducere cuprinzătoare în Sistemele Informaţionale
Geografice (GIS) şi Teledetecţia satelitară. Este important de a oferi studenţilor cunoştinţe teoretice şi
practice cu privire la planificarea, implementarea şi manipularea tipurilor de date în GIS, cu o pondere
deosebită a celor de teledetecţie. După terminarea semestrului, studentul va avea cunoştinţe de bază
pentru a putea deveni utilizator GIS şi de a integra datele de teledetecţie in baza de date. Studenţii vor
conceptele fundamentale şi se vor familiariza cu funcţionalitatea aplicaţiilor GIS. De asemenea, va oferi
o imagine de ansamblu a sistemelor curente de teledetecţie satelitară, concentrându-se pe tehnicile de
prelucrare digitală utilizate pentru a analiza imaginile colectate de aceste sisteme pentru a obţine date şi
informaţii.
11. OBIECTIVE SPECIFICE:
Pentru a îndeplini acest scop trebuie să fie atinse o serie de obiective specifice:
înţelegere de bază a fenomenelor spaţiale şi fundamentale ale GIS;
cunoştinţe despre modul de achiziţionare, de import, structura, analiza şi prezentarea datelor
geografice;
cunoştinţe despre gestionarea bazei de date geografice;
formarea de abilităţi de utilizare a pachetelor de programe dedicate GIS;
capacitatea de a înţelege posibilităţile şi constrângeri legate de GIS;
cunoştinţe despre aspectele legale şi etice de punere în aplicare şi utilizare a GIS şi a datelor de
teledetecţie;
prezentarea fundamentelor ştiinţifice ale teledetecţie şi aplicaţiilor actuale ale acestei tehnologii;
introducerea în domeniile de lungimi de undă infraroşii şi microunde (radar), frecvenţe ce se extind
dincolo de spectrul vizibil şi familiarizarea cu instrumentele necesare pentru a analiza aceste
frecvenţe ca o extensie a vederii umane;
stimularea interesului în activităţile de teledetecţie, care joacă un rol vital în dezvoltarea modernă
şi se regăsesc din ce în ce mai mult în geopolitică. formarea de abilităţi de a lucra într-o manieră
multidisciplinară, inclusiv integrarea metodelor cantitative şi calitative;
cultivarea capacitatăţii de a căuta şi valida cunoştinţele într-o manieră academică.
1. Competenţe cognitive: dezvoltarea capacităţii studentului de a înţelege metodele şi tehnicile de lucru
ale geografiei, dar şi conştientizarea necesitatăţii de le aplica practic.
2. Competenţe profesionale: identificarea şi soluţionarea problemelor legate de schimbarea darmatică
a modului de utilizare a terenurilor la nivel naţional şi global.
CONŢINUTUL TEMATIC DE BAZĂ:
1. Teledetecţie – noţiuni generale.
1.1. Definiţii, noţiuni, concepte fundamentale.
1.2. Bazale fizice ale teledetecţiei: Radiaţia electromagnetică, spectrul electromagnetic,
radiometria.
2. Comportamentul spectral al materiei
2.1. Interacţiunea cu atmosfera.
2.2. Comportamentul spectral al solurilor, vegetaţiei, apei, gheţii şi zăpezii.
3. Teledetecţia pasivă şi teledetecţia activă
3.1. Sistemele satelitare, caracteristicile şi instrumente (captori, senzori).
3.2. Lanţul de achiziţie, transmisie şi preprocesare a datelor de teledetecţie.
3.3. Sateliţii din seriile Landsat, SPOT, Ikonos şi NOAA.
3.4. Ramuri ale teledecţiei cu utilizare tematică.
3.5. Programele Agenţiei Spaţiale Europene.
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4. Noţiuni de fotointerpretare
4.1. Principii şi criterii de fotointerpretare.
4.2. Rolul culorilor în teledetecţie şi fotointerpretare.
4.3. Deformările imaginilor. Corecţii geometrice şi radiometrice.
4.4. Tratarea imaginilor şi identificarea datelor utile.
5. Analiza şi interpretarea imaginilor satelitare
5.1. Criterii de fotointerpretare: forma şi mărimea; culoarea si tonul.
5.2. Criterii de fotointerpretare: umbra si pozitia; densitate si dispersie.
5.3. Criterii de fotointerpretare: textura si structura.
6. Alte noţiuni importante în practica procesării de imagini.
7. Documente privind teledetecţia publicate de organizaţii internaţionale de profil
7.1. Principiile Comitetului ONU pentru Utilizarea Paşnică a Spaţiului Extraterestru.
TEMATICA LUCRĂRILOR PRACTICE:
1. Fotointerpretarea şi aerofotointerpretarea.
2. Analiza de stereofotograme cu stereoscopul şi cu ajutorul unor programe dedicate.
3. Tehnici şi utilizate tratarea imaginilor satelitare: corecţii geometrice şi radiometrice.
4. Vizualizarea imagini satelitare cu ajutorul unor programe dedicate.
5. Analiza de imagini satelitare cu ajutorul unor programe dedicate.
5.1. Criterii de fotointerpretare: forma şi mărimea; culoarea şi tonul.
5.2. Criterii de fotointerpretare: umbra şi poziţia; densitatea şi dispersia.
5.3. Criterii de fotointerpretare: textura ti structura.
6. Fotointerpretarea elementelor de relief, hidrografie, meteorologie şi climă.
7. Fotointerpretarea vegetaţiei spontane şi cultivate.
8. Fotointerpretarea activităţilor agricole, industriale şi a căilor de comunicaţie.
9. Realizarea spaţio-hărţii şi predarea proiectului.
Teste şi teme de
control

Lucrările practice se evaluează la sfârşitul fiecărei teme, pe baza datelor din folderele personale.

Forma de evaluare (conform PI)
E
Stabilirea notei finale (%)
- răspunsurile la examen
75%
- activităţi aplicative atestate / laborator / lucrări practice/proiect etc.
15%
- teme de control
10%
Bibliografia
Bibliografie Obligatorie
6. Suportul de curs de pe avizierul virtual al facultăţii
7. Mihai Grigore (1994), Aerofotointerpretare geografică, Editura Fundaţiei România de Mâine,
Bucureşti.
8. Donisă, M. Grigore, I. Tovisi (1980), Aerofotointerpretare geografică, Editura Didactică şi
Pedagogică, Bucureşti.
9. M. Zegheru, M. Albota (1979), Introducere în teledetecţie, Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică,
Bucureşti.
10. M. Zegheru, M. Albota (1982), Teledetecţia şi aplicaţiile ei, Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică,
Bucureşti.

Lista materialelor
didactice necesare

Resurse bibliografice online:
Remote Sensing Tutorial:
http://rst.gsfc.nasa.gov
ESA Radar courses:
http://earth.esa.int/applications/data_util/SARDOCS/spaceborne/Radar_Courses
Centre for Remote Imaging, Sensing and Processing (CRISP) at the National University of
Singapore:
http://www.crisp.nus.edu.sg/~research/tutorial/image.htm
Glosar de termeni: http://www.ccrs.nrcan.gc.ca/ccrs/learn/terms/glossary/glossary_e.html
NASA: www.nasa.gov
NASA Visible Earth (sursa de date): http://visibleearth.nasa.gov
European Space Agency: http://earth.esa.int
NOAA: www.noaa.gov
IKONOS: http://www.spaceimaging.com
QuickBird: http://www.digitalglobe.com
ResMap (sursa de imagini): http://www.resmap.com/index.html
http://freegeographytools.com/
Computere, videoproiector,
Expunerea, analiza, sinteza,
Metode didactice
tabla, harta, fotograme,
exemplificarea
utilizate
stereoscoape, imagini
satelitare în format digital,
pachete de programe dedicate
GIS şi teledetecţiei (ArcView,
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ArcGis, LEOWorks,
Multiscope etc.
Coordonator Titular de Disciplină
Grad didactic, titlu, prenume, nume
Lector univ. drd. Ionel BENEA

Semnătura

Data
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- Înscrierile pentru admitere se fac, de regulă, la facultăţile organizatoare de programe de
studii/specializări unde trebuie să depună un dosar de înscriere (diploma de bacalaureat, în
original, în cazul în care candidatul este student şi la altă facultate, iar diploma de bacalaureat se
află la facultatea respectivă, depune o copie legalizată a acesteia, însoţită de o adeverinţă, în care
se menţionează facultatea pe care o urmează şi anul de studiu, precum şi faptul că la dosarul
acelei facultăţi se află diploma de bacalaureat în original; absolvenţii promoţiei curente prezintă
în dosar, până la eliberarea diplomei de bacalaureat, adeverinţe de absolvire cu examen de
bacalaureat, în original sau copie legalizată, candidaţii declaraţi admişi urmând să depună
diploma în original până cel târziu la data începerii cursurilor; certificatul de naştere, în
xerocopie; certificatul de căsătorie (dacă este cazul), în xerocopie; buletinul sau cartea de
identitate, cu CNP (pentru cetăţenii străini - paşaport), în xerocopie; adeverinţă medicală; trei
fotografii color, mărimea ¾).
Admiterea în anul I se face, prin concurs în principal, pe baza diplomei de bacalaureat, a
fişei-chestionar şi a unui interviu realizat de comisia de admitere.
În fişa-chestionar, completată de candidat, se consemnează date personale, informaţii
despre preferinţe şi performanţe şcolare, motivaţiile care stau la baza deciziei de a opta pentru o
anumită specializare/program de studii etc.
- Studiile la facultăţile Universităţii Spiru Haret se încheie cu examen de licenţă sau de
diplomă, în conformitate cu prevederile legale.
Absolvenţii specializărilor acreditate şi ai celor cu profil similar autorizate, din cadrul
Universităţii Spiru Haret, vor susţine examenul de finalizare a studiilor în cadrul facultăţilor
Universităţii Spiru Haret, care au drept de organizare, în trei sesiuni: de vară (iunie-iulie), de
toamnă(septembrie) şi de iarnă (februarie).
Participarea la examenul de licenţă/diplomă este condiţionată de obţinerea Certificatului de
competenţă lingvistică.
Media probelor examenului de licenţă/diplomă trebuie să fie de cel puţin 6 (şase) şi aceasta
trebuie să rezulte ca medie aritmetică între cele două probe, calculată cu două zecimale, fără
rotunjire.
Nota minimă de promovare a fiecărei probe este 5 (cinci).
Tematica la proba Evaluarea cunoştinţelor fundamentale şi de specialitate şi tematica
lucrărilor de licenţă/diplomă/disertaţie se aduc, din timp, la cunoştinţa studenţilor, astfel încât aceştia
să aibă posibilitatea de a se pregăti.
Fiecărui absolvent de studii universitare de licenţă i se eliberează diploma de licenţă pe
domeniul de studii, precum şi un supliment la diplomă al cărui conţinut este în conformitate cu
normele europene şi în care se va menţiona specializarea/programul de studii, potrivit prevederilor
legale în vigoare.
Absolvenţii care nu au promovat examenul de licenţă/diplomă primesc, la cerere, un certificat
de studii universitare de licenţă şi situaţia şcolară.

Absolvenți de geografie
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V. Alte informații
ECTS este sistemul educaţional centrat pe student, care are la bază volumul de muncă solicitat
studentului pentru îndeplinirea scopurilor programului de studii şi a obiectivelor specificate în termeni de
finalităţi de studiu şi competenţe aşteptate.
Creditul reprezintă un număr convenţional care se asociază unei discipline sau activităţi
independente din planul de învăţământ prin care se evaluează efortul calitativ solicitat studentului
(participare la cursuri, seminarii şi laboratoare, elabaorarea proiectelor, efectuarea temelor, activităţi
practice, studiu individual, examene etc) pentru asimilarea cunoştinţelor aferente unei discipline/activităţi.
Universitatea Spiru Haret a adoptat Sistemul European de Credite Transferabile (ECTS European Credit Transfer System) şi îl aplică în evaluarea activităţilor studenţilor de la toate specializările
şi formele de învăţământ din structura sa, atât la ciclul de studii universitare de licenţă, cât şi la ciclul de
studii masterale. Prevederile Regulamentului sunt în concordanţă cu reglementările M.Ed.C. nr.3167 din
16.03.2005 privind aplicarea acestuia, Legii Educaţiei Naţionale nr. 1/ 2011, Cartei Universităţii Spiru
Haret precum şi altor dispoziţii legale.
Regulamentul urmează principiile Sistemului European de Credite Transferabile, conform cărora:
a) disciplinele sunt caracterizate prin finalităţi formative exprimate în termeni de cunoştinţe, competenţe şi
abilităţi conferite, respectiv ce va şti, va înţelege şi va fi capabil să facă studentul după promovarea unei
discipline;
b) creditele alocate unei discipline măsoară cantitatea de muncă necesară studentului mediu, pentru
atingerea finalităţilor formative proprii acelei discipline; 1 credit ECTS = 25-30 ore muncă necesară
studentului, incluzând timpul alocat predării şi evaluării (ore-contact) şi timpul de studiu individual;
c) transferul creditelor aferente unor discipline cuprinse în planurile de învăţământ implică echivalenţa
finalităţilor formative proprii disciplinelor respective;
d) indiferent de sistemul de notare (ce diferă de la ţară la ţară), nota obţinută exprimă performanţa
studentului şi situarea lui într-o ierarhie a grupului evaluat în aceleaşi condiţii (scara gradelor ECTS).
Scopul urmărit prin aplicarea ECTS este încurajarea mobilităţilor studenţilor (în conformitate cu
principiile Sistemului Bologna), în condiţiile omogenizării profilului academic al studenţilor mobili şi
asigurării finalităţilor formative la nivelul fiecărui ciclu şi program de studii universitare din USH.
Alocarea de credite se face în conformitate cu practica universitară internaţională, urmând
metodologia Sistemului European de Credite Transferabile, potrivit căreia: 60 de credite reprezintă
echivalentul numeric pentru cantitatea normală de muncă specifică unui an universitar, iar 30 de credite
corespund, de obicei, unui semestru din învăţământul superior.
Creditele transferabile se alocă pentru fiecare disciplină sau activitate şi reflectă efortul studentului
în procesul educaţional sau cantitatea de muncă pe care o solicită disciplina/activitatea respectivă, raportată
la totalul cantităţii de muncă necesară pentru a promova un an întreg de studiu.
Acordarea creditelor confirmă dobândirea cunoştinţelor, competenţelor şi abilităţilor proprii
disciplinei de către studentul promovat, respectiv atingerea finalităţilor formative.
Alocarea de credite se referă la toate disciplinele (obligatorii, opţionale şi facultative) oferite în
cadrul planurilor de învăţământ, inclusiv activitatea de proiectare şi stagiile de practică.
Elaborarea şi susţinerea lucrării de licenţă/disertaţiei de masterat, precum şi absolvirea cursurilor
de pregătire psiho-pedagogică sau a masterului didactic pot fi apreciate, fiecare, cu un număr de până la 10
credite, potrivit hotărârii Senatului universitar. Creditele obţinute astfel, se adaugă, după caz, la cele 180 sau
240 de credite acumulate până la susţinerea licenţei sau la cele 60 sau 120 de credite acumulate în cadrul
programului de studii de masterat până la susţinerea disertaţiei. Dacă în cadrul aceluiaşi semestru sau an de
studiu sunt oferite mai multe discipline facultative, numărul de credite poate depăşi pragul minim menţionat
în Ordinul M.Ed.C. nr.3167 din 16.03.2005 (60 de credite/ an de studiu, 30 de credite/semestru de
învăţământ superior).
Aceeaşi disciplină poate fi prevăzută cu număr diferit de credite în structura planurilor de
învăţământ ale facultăţilor din aceeaşi universitate sau din diferite universităţi, în măsura în care respectiva
disciplină are funcţie de formare fundamentală, de specialitate sau complementară.
Coerenţa formării de cunoştinţe şi competenţe definitorii pentru domeniul de pregătire în ciclul de
studii de licenţă, de masterat şi postuniversitare precum şi transparenţa informaţiilor se asigură prin
Procedura de aplicare a sistemului de credite ECTS.
Obţinerea de credite peste numărul normal alocat este posibilă prin frecventarea şi promovarea de
discipline facultative cuprinse în planul de învăţământ al fiecărui an/semestru de studii universitare.
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Evidenţa rezultatelor profesionale ale studenţilor se exprimă prin note şi credite ECTS, iar
rezultatele finale se înscriu în Suplimentul la diplomă. Pentru recunoaşterea studiilor, rezultatele învăţării se
exprimă şi în credite ECTS, potrivit scalei de conversie a notelor in calificative.
Pe baza sistemului ECTS, transferul studenţilor se poate realiza:
a) între facultăţile Universităţii Spiru Haret;
b) în cadrul aceleiaşi facultăţi a Universităţii Spiru Haret de la o formă de învăţământ la alta;
c) de la o facultate a altei Universităţi din ţară sau din străinătate la una din facultăţile Universităţii Spiru
Haret;
d) de la o facultate a Universităţii Spiru Haret la o altă universitate din ţară sau din străinătate.
Pentru operarea transferului de credite, Universitatea Spiru Haret elaborează, înainte de începutul
fiecărui an de învăţământ universitar, un Pachet informaţional conceput pentru proprii studenţi, precum şi
pentru informarea partenerilor potenţiali de cooperare interuniversitară.
Pachetul informaţional cuprinde, pe lângă elementele de identificare a fiecărei facultăţi sau a
Universităţii, următoarele elemente:
- scurtă prezentare a structurii instituţionale a Universităţii şi a facilităţilor oferite în campus;
- calendarul anului universitar;
- procedurile de înmatriculare;
- prezentarea sintetică a planului/planurilor de învăţământ aplicabile în fiecare an de studiu;
- precizarea perioadei /perioadelor din fiecare semestru /an universitar în care se fac opţiuni pentru (pachete
de) discipline opţionale şi facultative cuprinse în planul de învăţământ al semestrului /anului următor;
- descrierea schematică a fiecărei discipline cuprinse în planul de învăţământ: denumirea disciplinei în
limba română şi în limba engleză; statutul disciplinei (obligatoriu, opţional, facultativ); precizarea
eventualelor cerinţe de cunoaştere / promovare prealabilă a unor alte discipline (pre-requisites); principalele
secţiuni/ capitole/teme ale disciplinei; bibliografia minimală obligatorie; numărul de ore de
curs/seminar/lucrări aplicative/proiectare; procedura de evaluare a cunoştinţelor (examen, colocviu sau
verificare pe parcursul semestrului); numărul de credite acumulate prin promovare; numele titularului sau
titularilor fiecărei discipline.
Pachetul informaţional, care se prezintă sub forma unui Ghid de studii, este afişat pe site-ul
Universităţii cu cel puţin două săptămâni înainte de începerea anului universitar. Acesta conţine : sistemul
unitar de codificare a disciplinelor, care facilitează utilizarea Ghidului de studii şi o versiune a Ghidului de
studii într-o limbă de largă circulaţie internaţională, pentru a facilita cooperarea transfrontalieră între
instituţiile de învăţământ superior.
Pentru asistarea studenţilor în alegerea rutei de studii prin valorificarea optimală a conţinutului
informativ al Ghidului de studii, în cadrul Universităţii funcţionează Centrul de consiliere şi orientare în
carieră, potrivit Ordinului M.Ed.C. nr. 3235/2005 privind organizarea ciclului de studii universitare de
licenţă.
Având în vedere finalităţile formative distincte, transferul studenţilor între universităţi şi în cadrul
Universităţii Spiru Haret poate fi operat numai în cadrul aceluiaşi domeniu şi ciclu de studii universitare.
Pot solicita transferul studenţii care au promovat anul de studii şi au obţinut cel puţin 30 de credite
transferabile ( ECTS).
Aprobarea transferului este condiţionată de posibilitatea echivalării a cel puţin 30 de credite
acumulate, respectiv echivalenţa a minim 50% din competenţele dobândite de student cu cele specifice
programului de studii către care solicită transferul.
Transferul (echivalarea) creditelor se face pe baza evaluării comparative a finalităţilor formative
aferente disciplinelor promovate de student, cu cele ale disciplinelor din planul de învăţământ al
programului de studii către care se solicită transferul.
La transferul studenţilor sunt echivalate creditele dobândite prin promovarea disciplinelor cu
finalităţi formative similare cu cel puţin nota 5 (gradaţia E în scala ECTS).
Conform principiului acumulării creditelor, creditele corespunzătoare unor discipline cu finalităţi
formative echivalente sunt recunoscute, transferate si acumulate în portofoliul studentului, indiferent de
anul de studii în care se regăsesc respectivele discipline în planul de învăţământ al programului de studii
către care se solicită transferul.
Disciplinele neacoperite prin transfer de credite se constituie ca diferenţe în sarcina studentului
transferat, urmând ca el să obţină creditele aferente acestor discipline prin frecventarea şi promovarea
disciplinelor respective, în plus faţă de activităţile didactice curente.
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Examenele de diferenţă şi creditele echivalente pot fi recuperate pe parcursul mai multor ani de
studii consecutivi, conform unui plan de studii al studentului şi cu respectarea Regulamentului privind
activitatea profesională a studenţilor din Universitatea Spiru Haret.
În cazul perioadelor de studii efectuate pe cont propriu în universităţi din străinătate care au adoptat
Sistemul European de Credite Transferabile, recunoaşterea rezultatelor obţinute va avea în vedere
echivalenţa finalităţilor formative ale fiecărei discipline promovate cu cele ale disciplinelor din programul
de studii din cadrul Universitatii Spiru Haret pentru care se solicită echivalarea.
În cazul perioadelor de studii efectuate în afara spaţiului academic european, recunoaşterea
rezultatelor va avea în vedere echivalenţa finalităţilor formative între disciplinele promovate la
universităţile din străinătate şi cele ale disciplinelor din programul de studii din cadrul Universităţii Spiru
Haret pentru care se solicită echivalarea.
Absolvenţii cu diplomă ai ciclurilor de licenţă pot fi admişi pentru continuarea studiilor în cadrul
specializărilor organizate în cadrul Universităţii Spiru Haret, inclusiv la facultăţile cu sistem integrat,
licenţă şi master în acelaşi domeniu, cu respectarea condiţiilor de echivalare a creditelor acumulate.
Selecţia candidaţilor are loc în perioada 15.09 - 15.10. a fiecărui an universitar.
Conducerile facultăţilor, cu aprobarea Senatului universitar, vor stabili şi comunica public în fiecare
an modalităţile de organizare şi desfăşurare a selecţiei.
Pentru a promova transferabilitatea creditelor între programele de studii din cadrul Universităţii
Spiru Haret, precum şi între Universitatea Spiru Haret şi celelalte instituţii de învăţământ superior
româneşti acreditate ce organizează studii universitare, se constituie Comisia de echivalare a studiilor la
nivelul fiecărei facultăţi.
La nivelul facultăţii, Comisia de echivalare a studiilor este coordonată de directorul de departament
şi se compune din 3-5 referenţi dintre cadrele didactice cu experienţă în domeniu. Comisia face o analiză
comparativă a disciplinelor studiate şi a finalităţilor formative conferite şi întocmeşte un Referat prin care
propune aprobarea sau respingerea cererii de transfer formulată de student, pe baza prezentării situaţiei
şcolare şi a rezultatelor obţinute în temeiul aplicării scalei de conversie a notelor în calificative.
Transferul studenţilor se aprobă de către Decanii facultăţilor, pe baza propunerilor Comisiei de
echivalare a studiilor, vizate de către directorii de departamente. Transferul studenţilor între universităţi se
face cu aprobarea Rectorului.
În funcţie de nevoile procesului de învăţământ universitar, în prezentul Regulament vor fi adăugate
prevederi speciale referitoare la alocarea de credite peste nivelul a 180 sau 240 de credite aferente studiilor
complete de licenţă pentru discipline şi activităţi formative complementare planurilor de învăţământ
(cursuri desfăşurate în temeiul parteneriatelor strategice dintre universitate şi structuri reprezentative ale
mediului de afaceri, cursuri alternative desfăşurate în timpul vacanţelor etc.).
Prezentul Regulament a fost aprobat în şedinţa de Senat din 26.09.2012 şi intră în vigoare imediat.
Începând cu data intrării în vigoare a prezentului regulament se abrogă Regulamentului R 26 - de
aplicare a sistemului ECTS, precum şi Metodologia privind transferul rezultatelor formative ale
studenţilor ECTS, aprobate în şedinţa de Senat din data de 29.09.2010.
- La nivelul Universităţii Spiru Haret se constituie Biblioteca virtuală
(http://www2.spiruharet.ro/facultati/biblioteca.php?id=14).
Biblioteca virtuală cuprinde fondul de carte universitară, implementat în sistemul informatic al
Platformei elearnig Blackboard, care poate fi accesat de întreaga comunitate academică.
Editura Fundaţiei România de Mâine va transpune în sistem informatic toată cartea universitară
tipărită la tipografia proprie.
Accesul comunităţii la Direcţia bibliotecilor se face pe baza parolei de acces pusă la dispoziţie
pentru fiecare în parte.
La nivelul fiecărei facultăţi din structura Universităţii Spiru Haret se va pune la dispoziţia
bibliotecii virtuale încăperi corespunzătoare unde vor fi montate computere care să poată fi accesată de
utilizatori.
- Toate cursurile, precum şi activităţile practice se încheie la nivel de semestru şi se finalizeazăcu
notă, stabilită conform specificaţiei din fişa disciplinei şi a procedurilor specifice.
Examinarea la disciplinele de studiu se finalizează cu notă . Aceasta exprimă percepţia
examinatorului asupra gradului de acumulare a cunoştinţelor transmise şi de dobândire a abilităţilor, precum
şi asupra capacităţii de a le utiliza în activitatea proprie.
În stabilirea notei finale se are în vedere:
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- nota obţinută la examen;
- nota obţinută la verificările pe parcurs.
Media ponderată a notelor obţinute la verificările pe parcurs şi la examenul de semestru se rotunjeşte
în sus, dacă zecimalele reprezintă 50% sau mai mult şi în jos, dacă zecimalele reprezintă sub 50%.
Notele finale, transcrise în cataloagele de note, iau valori întregi de la 1-10.
Nota pentru verificarea pe parcurs este o apreciere a prestaţiei studentului pe parcursul întregului
semestru și este obligatoriu număr întreg.
Comunicarea şi consemnarea notei se face, la probele orale, după încheierea examinării, iar la
probele scrise, după corectarea lucrărilor şi se afişează la avizier în cel mult 48 de ore de la susţinerea
examenului. Notele obţinute la examene, colocvii şi verificări pe parcurs pot fi contestate.
Cererile privind mărirea de note vor fi soluţionate prin respectarea prevederilor regulamentelor
Universităţii Spiru Haret.
Titularul de disciplină trebuie să completeze în catalogul disciplinei, notele obţinute de studenţi şi
să-l transmită secretariatului facultăţii în termen de 48 de ore de la comunicarea notelor finale.
- Formele, modalităţile şi criteriile de evaluare, ponderea acestora, recunoaşterea acumulărilor
progresive în cadrul disciplinei şi modul de notare al studenţilor sunt precizate în fişele disciplinelor.
Acestea se stabilesc de către cadrul didactic titular, se aprobă în cadrul şedinţelor de departament de studii şi
se avizează de Consiliul facultăţi.
Examinarea reprezintă acţiunea de evaluare a cunoştinţelor, competenţelor şi abilităţilor dobândite
de un student în cadrul unei discipline.
La toate probele de evaluare studenţii au obligaţia de a se legitima cu carnetul de student şi cartea de
identitate, în faţa supraveghetorului şi titularului de curs şi de a înmâna carnetul de student în vederea
consemnării notei finale, indiferent dacă aceasta este de promovare sau nu.
Toate cursurile, precum şi activităţile practice se încheie la nivel de semestru şi se finalizează cu
notă, stabilită conform specificaţiei din fişa disciplinei şi a procedurilor specifice.
Examinarea la disciplinele de studiu se finalizează cu notă. Aceasta exprimă percepţia
examinatorului asupra gradului de acumulare a cunoştinţelor transmise şi de dobândire a abilităţilor, precum
şi asupra capacităţii de a le utiliza în activitatea proprie.
În stabilirea notei finale se are în vedere: nota obţinută la examen; nota obţinută la verificările pe
parcurs.
Media ponderată a notelor obţinute la verificările pe parcurs şi la examenul de semestru se rotunjeşte
în sus, dacă zecimalele reprezintă 50% sau mai mult şi în jos, dacă zecimalele reprezintă sub 50%.
Notele finale, transcrise în cataloagele de note, iau valori întregi de la 1-10.
Nota pentru verificarea pe parcurs este o apreciere a prestaţiei studentului pe parcursul întregului
semestru.
Comunicarea şi consemnarea notei se face, la probele orale, după încheierea examinării, iar la
probele scrise, după corectarea lucrărilor şi se afişează la avizier în cel mult 48 de ore de la susţinerea
examenului. Aceste note se ponderează în funcţie de procentajul acordat fiecărei părţi parcurse de student,
stabilit la nivelul fiecărei facultăţi.
Notele obţinute la examene, colocvii şi verificări pe parcurs pot fi contestate.
Cererile privind mărirea de note vor fi soluţionate prin respectarea prevederilor regulamentelor
Universităţii Spiru Haret.
Titularul de disciplină trebuie să completeze în catalogul disciplinei, notele obţinute de studenţi şi
să-l transmită secretariatului facultăţii în termen de 48 de ore de la comunicarea notelor finale.
- Practica de specialitate este o disciplină obligatorie, a cărei durată este reglementată prin
planul de învăţământ pentru fiecare program de studii, cu respectarea normelor în vigoare şi constituie
condiţie pentru promovare. Practica studenţilor pentru ciclul de licenţă se desfăşoară şi în instituţii/unităţi
economice/laboratoare sau în departamente/structuri din cadrul Fundaţiei România de Mâine, care au
domeniul de activitate relevant pentru specializarea studentului.
Practicantul este studentul care desfăşoară activităţi practice pentru consolidarea cunoştinţelor
teoretice şi pentru formarea abilităţilor, spre a le aplica în concordanţă cu specializarea pentru care se
instruieşte.
Practica pentru ciclul de licenţă este obligatorie pentru studenţii înmatriculaţi la toate formele de
învăţământ: cu frecvenţă, cu frecvenţă redusă sau la distanţă.
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Studenţii care sunt angajaţi într-un loc de muncă pot efectua practica la locul de muncă, dacă sunt
asigurate condiţiile pentru acumularea competenţelor prevăzute în fişa disciplinei de practică.
Practica studenţilor pentru ciclul de licenţă se desfăşoară în baza Convenţiei-cadru de practică
încheiată între organizatorul de practică, partenerul de practică şi practicantul.

Practica de teren – în Munții Gutinului
- Pregătirea practică a studenţilor (modul de organizare şi desfăşurare a practicii)
Pentru formarea competenţelor profesionale un rol deosebit revine practicilor pe care studenţii
sunt obligaţi să le desfăşoare. Astfel, în anul I se organizează în primul semestru, o aplicaţie de teren de 2
(două) zile la Vulcanii Noroioşi din Subcarpaţii Buzăului, pentru un prim contact cu terenul, în care
studenţii sunt familiarizaţi cu primele noţiuni de bază ale componentelor mediului.

Aplicaţie practică la „Vulcanii Noroioşi”
După primul an de studii se desfăşoară practica de o săptămână în staţionar, la Buşteni, unde
studenţii cu sprijinul cadrelor didactice titulare ale cursurilor din primul an, deprind tehnicile de bază
folosite în cercetarea componentelor mediului (geologie, relief, climatologie, hidrologie, activităţi
antropice etc.).
Practica se încheie cu un colocviu în timpul căruia se verifică competenţele şi deprinderile
studenţilor însuşite în perioada de practică.

Măsurătoare de debit pe Valea Cerbului la Buşteni
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În cel de al doilea an se realizează o deplasare de 2 (două) zile la Barajul de la Vidraru de pe
Valea Argeşului sau pe Valea Prahovei, unde realizează profile geografice complexe prin cele trei trepte
majore de relief ale României. Acestea permit aplicarea legilor geografice de bază: zonalitatea şi etajarea
componentelor mediului şi noţiunile de bază ale relaţiilor de reciprocitate dintre acestea. La sfârşitul
anului se efectuează practica de o săptămână la staţiunea de Cercetări a Facultăţii de Geografie din cadrul
Universităţii Bucureşti de la Orşova, staţiune înfiinţată de unul din cadrele noastre didactice, prof. dr. doc.
Grigore Posea. Cu această ocazie sunt prevăzute ieşiri pe lacul de acumulare Porţile de Fier în Cazanele
Mari şi Mici, pe Valea Cernei şi în Podişul Mehedinţi pentru cunoaşterea reliefului carstic.
În vacanţa de vară dintre anul II şi III studenţii, sub îndrumarea cadrelor didactice, urmează să
efectueze cercetări de teren pentru întocmirea lucrărilor de licenţă. Cu această ocazie vor căpăta
competenţe legate de cercetarea şi cartarea pe teren a diferitelor fenomene geografice. Datele acumulate
cu această ocazie vor fi utile la redactarea lucrărilor de licenţă.
În anul III de studii, studenţii au posibilitatea participării la încă 2 (două) aplicaţii practice, dintre
care una în Munţii Măcinului. Toate aceste aplicaţii practice au menirea de a forma competenţe şi
deprinderi necesare cercetărilor de teren, sub îndrumarea coordonatorilor pentru realizarea lucrării de
licenţă.
Prin realizarea lucrărilor practice, a seminariilor şi a aplicaţiilor practice, folosind şi cunoştinţele
de la cursuri, studenţii dobândesc o serie de competenţe şi abilităţi legate de familiarizarea cu mijloace
tehnice şi intelectuale specifice geografiei, cunosc problemele majore actuale ale lumii contemporane, se
obişnuiesc cu lucrul în echipă în studierea problemelor de mediu şi risc natural şi cu managementul
echipelor de cercetare interdisciplinară.
În afara acestor competenţe generale, dobândesc şi o serie de competenţe speciale, formate în
cadrul laboratoarelor şi a aplicaţiilor de teren de la fiecare disciplină în parte. Astfel, la absolvire studenţii
vor putea recunoaşte principalele tipuri de roci şi minerale, vor putea efectua observaţii şi măsurători la
staţiile meteorologice şi hidrologice şi prelucra şi interpreta datele obţinute. Prin cartarea proceselor
geomorfologice actuale, întocmirea hărţilor cu evaluarea gradului şi a claselor de risc şi cartarea
terenurilor după gradul de stabilitate vor fi capabili să realizeze studii şi să acorde consultanţă în
problemele de amenajare şi organizare a spaţiului geografic. Aplicaţiile practice efectuate la Geografia
solurilor permit studenţilor să recunoască caracterele morfologice, proprietăţile fizice şi fizico-mecanice
ca şi proprietăţile chimice ale solurilor. Ei pot întocmi atât hărţi corelative şi interpretative pentru
delimitarea şi caracterizarea unităţilor de sol cât şi hărţi cu eroziunea solurilor şi degradarea terenurilor.

Practica studenților în platforma meteorologică

În lucrările şi aplicaţiile practice de geografie umană şi turism pot contribui la conceperea
programelor de dezvoltare regională şi rurală, la prelucrarea şi interpretarea datelor statistice privind
fenomenele socio-economice, la organizarea şi conducerea unei activităţi de turism, la asigurarea de
consultanţă şi existenţă în derularea unor afaceri în turism ca şi la evaluarea resurselor turistice în vederea
valorificării durabile.
- Evaluarea studenţilor înscrişi la programele de studii, potrivit competenţelor, se desfăşoară prin
următoarele modalităţi:
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a) evaluarea iniţială generală ocazionată de susţinerea unui interviu în legătură cu programul de studii, care
vizează cunoaşterea nivelului de pregătire şi instruire a studentului, a motivaţiei şi atitudinii faţă de profesia
aleasă.
b) evaluarea iniţială specifică realizată la începutul fiecărui curs din cadrul programului de studii, prin care
se urmăreşte identificarea nivelului cunoştinţelor, abilităţilor, deprinderilor, atitudinilor necesare formării
pentru profesia aleasă;
c) evaluarea formativă (continuă) - derulată pe tot parcursul activităţii didactice şi care va urmări oferirea
unui feed-back asupra calităţii activităţilor instructiv-educative prin utilizarea unor metode, tehnici şi
instrumente variate;
d) evaluarea sumativă (globală/finală) - utilizată pentru a stabili rezultatele învăţării şi a indica gradul în care
au fost atinse obiectivele fiecărei discipline din cadrul modulului prin intermediul formelor de examinare în
conformitate cu planul de învăţământ şi prevederile din fişa disciplinei de studiu.
Formele de evaluare în Universitatea Spiru Haret pentru disciplinele de studiu prevăzute în planul de
învăţământ sunt: examenul scris sau oral, examenul în sistem electronic, colocviul şi verificarea pe parcurs.
Metodele de evaluare a studenţilor utilizate în cadrul programelor de studii sunt:
a) metode tradiţionale: probe orale, probe scrise, probe practice;
b) metode informaţionale: probe de evaluare computerizată;
c) metode alternative: observaţia sistematică, investigaţia, proiectul, portofoliul, autoevaluarea.
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- Ghid pentru redactarea şi prezentarea Lucrării de licenţă
Introducere – cadrul general
In conformitate cu ORDINUL MINISTRULUI EDUCAŢIEI, CERCETĂRII,
TINERETULUI ŞI SPORTULUI nr. 4033 din 5 mai 20111 privind metodologia-cadru de organizare a
examenelor de finalizare a studiilor în învăţământul superior, examenul de licenţă constă din două probe:
a)
Proba 1 - evaluarea cunoştinţelor fundamentale şi de specialitate;
b) Proba 2 - prezentarea şi susţinerea lucrării de licenţă.
Fiecare student al Facultăţii de Geografie, începând cu anul universitar 2011/2012, are obligaţia
de a-şi alege tema lucrării de licenţă şi cadrul didactic coordonator, respectând, pe parcursul elaborării şi
prezentării lucrării, cerinţele impuse de acesta în cadrul şedinţelor de coordonare care au loc faţă în faţă
(exclus telefonic, email sau altele asemenea) la sediul facultăţii sau pe teren în arealul de studiu al
lucrării de licenţă.
Prezentul Ghid pentru redactarea şi prezentarea lucrării de licenţă (numit în continuare Ghid)
este un document adoptat de către membrii Consiliului Facultăţii de Geografie, având următoarele
obiective:
 facilitarea redactării corecte de către student/absolvent a lucrării de licenţă;
 creşterea nivelului calitativ al lucrărilor de licenţă;
 evaluarea unitară a absolvenţilor care îşi susţin lucrarea de licenţă;
 eficientizarea activităţilor de coordonare a lucrărilor de licenţă;
In vederea atingerii obiectivelor enunţate anterior, prezentul Ghid conţine:
 informaţii referitoare la structura lucrării de licenţă (capitolul 1);
 reguli de redactare a lucrării de licenţă (capitolul 2);
 reguli de prezentare a lucrării de licenţă (capitolul 3);
 grilă de evaluare a lucrării de licenţă (capitolul 4);
 formulare şi şabloane utilizate pentru alegerea şi redactarea lucrării de licenţă (anexe).
Prezentul Ghid este utilizat ca instrument de lucru al colectivului Facultăţii de Geografie începând
cu sesiunea de licenţă iulie 2012, putând suporta modificări / îmbunătăţiri în conformitate cu prevederile
legale, deciziile Senatului Universităţii sau hotărârile Consiliului Facultăţii.
Ghidul, împreună cu formularele şi şabloanele utilizate pentru redactarea lucrării de licenţă, vor
fi publicate pe site-ul Facultăţii de Geografie (http://www.spiruharet.ro/facultati/licenta.php) şi va fi
diseminat de către cadrele didactice coordonatoare tuturor studenţilor/absolvenţilor pe care acestea îi
îndrumă.
Stagiul de pregătire prin absolvirea celor trei ani de facultate se încheie cu susţinerea unei lucrări de
licenţă pe care fiecare absolvent o va susţine în faţa comisiei în şedinţă publică. Pentru realizarea lucrării
de licenţă, este foarte importantă activitatea de documentare ştiinţifică, atât teoretică, cât şi practică pe
teren.
Faza de documentare teoretică începe cu alegerea temei de licenţă în funcţie de direcţia de
aprofundare a studentului, de posibilităţile de investigare sau la propunerea cadrului didactic coordonator.
Tema aleasă se discută cu cadrul didactic coordonator care are rolul de a orienta candidatul la întocmirea
planului în funcţie de diversitatea, volumul de informaţii existente şi de rezultatele cercetărilor
anterioare. Structura planului de abordare trebuie să fie în concordanţă cu titlul lucrării.
După stabilirea temei şi a planului lucrării de licenţă se trece la activitatea de documentare
bibliografică reprezentată prin consultarea lucrărilor (cărţi, articole, hărţi, anuare etc.) care prezintă
regiunea şi rezultatele cercetărilor anterioare.
Din consultarea materialelor bibliografice, corelate cu datele existente asupra regiunii de studiat vor
rezulta o serie de concluzii de care autorul este obligat să ţină seama respectând dreptul de proprietate
intelectuală. Aceasta respectare presupune de fiecare dată citarea lucrării de unde au fost luate
informaţiile sau ideile.


Pentru realizarea prezentului ghid s-a tinut cont de prevederile legislaţiei în vigoare şi de conţinutul / structura altor ghiduri utilizate în prezent
în cadrul instituţiilor de învăţământ superior din tară.
1
Publicat în Monitorul Oficial nr. 309 din 5 mai 2011. A se vedea în special art. 4.
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Documentarea are în vedere investigarea bibliografiei existente asupra regiunii de studiu pentru
fundamentarea teoretică a problematicii abordate, fondul cartografic în care este cuprinsă regiunea în
funcţie de gradul de detaliere la care se va lucra.
Fondul cartografic este absolut necesar pentru a reprezenta grafic repartiţia spaţială a fenomenelor
geografice şi dinamica lor. In acest sens este necesară consultarea hărţilor generale, tematice şi
topografice. Se pot de asemenea folosi şi harţi din alte lucrării de specialitate dacă ele corespund pe
deplin tematicii abordate. La sfârşitul frazei în care se face referire la schiţa de hartă respectivă se citează
figura (de exemplu: fig. 1), după care se include în text imaginea respectivă chiar pe pagina pe care este
citată sau dacă nu este suficient loc pe pagina următoare, dar numai după ce a fost citată. In acest caz este
absolut obligatoriu ca la explicaţia care se plasează sub figură şi nu în interiorul ei, să se specifice sursa
de unde a fost luată harta respectivă.
De un real folos sunt datele statistice, care se pot obţine de la instituţiile publice de profil de la
nivel local, judeţean, regional sau naţional. Aceste date prelucrate sunt folosite la întocmirea
reprezentărilor grafice şi cartografice specifice şi care vor constituii părţi integrante din lucrare (numărul
şi poziţia reprezentărilor grafice şi cartografice în cadrul lucrării, sunt stabilite împreună cu cadrul
didactic în şedinţele de coordonare a lucrării de licenţă).
Faza de teren implică analiza în regiunea de studiu a problematicii propuse prin planului lucrării
de licenţă. În această fază studentul/absolventul trebuie să folosească bagajul de cunoştinţe privind
metodele de cercetare dobândite în cadrul aplicaţiilor practice de teren aferente anilor de studiu.
Rezultatele sunt incluse în lucrare, fie sub formă de schiţe şi tabele, fie sub formă de fotografii, acestea
reprezentând o parte din contribuţia originală a autorului. Fotografiile se citează în text împreună cu
explicaţiile asupra conţinutului imaginii respective. Un rol foarte important revine cadrului didactic
coordonator pentru a orienta candidatul asupra aspectelor esenţiale pe care trebuie să le aibă în vedere la o
cercetare de teren.
Părţi din lucrare (capitole şi/sau subcapitole), respectiv lucrarea în întregime se prezintă cadrului
didactic coordonator la datele fixate de comun acord pentru: verificări, propuneri de modificare (dacă este
cazul), iar la final pentru realizarea referatului asupra lucrării.
Norme metodologice privind înscrierea la examenul de licenţă din sesiunea de licenţă
(perioadă de înscriere, condiţii, conţinut dosar, formular de înscriere la examenul de licenţă, termene de
depunere, taxe, număr exemplare de lucrări de licenţă etc.) vor fi afişate din timp la Avizierul din sediul
facultăţii (Bd. Timişoara, nr. 58, etj. 1) şi pe site-ul facultăţii.
Tema lucrării de licenţă şi coordonatorul acesteia pot fi schimbate, până cel târziu cu trei luni înaintea
datei limită de depunere a referatului realizat de cadrul didactic coordonator.
Capitolul 1: Structura lucrării de licenţă
Lucrarea de licenţă este structurată pe capitole şi include următoarele elemente obligatorii:
a. Copertă – informaţiile care trebuie să apară pe coperta lucrării de licenţă sunt prezentate
în Anexa1. Studentul/absolventul trebuie să utilizeze şablonul de pe site-ul Facultăţii de Geografie, parte
integrantă a acestui ghid;
b. Pagina de titlu – informaţiile care trebuie să apară în pagina de titlu a lucrării de licenţă
sunt prezentate în Anexa2. Studentul/absolventul trebuie să utilizeze şablonul de pe site-ul Facultăţii de
Geografie, parte integrantă a acestui ghid;
c. Declaraţie standard – ultima pagină (nenumerotată) din lucrarea de licenţă va conţine o
declaraţie pe propria răspundere a absolventului, datată şi semnată în original, din care să rezulte că
lucrarea îi aparţine, nu a mai fost niciodată prezentată şi nu este plagiată (a se vedea regulile de evitare a
plagiatului disponibile la adresa: http://www.indiana.edu/%7Ewts/pamphlets/plagiarism.shtml). Şablonul
declaraţiei este prezentat în Anexa3, Studentul/absolventul trebuie să utilizeze şablonul de pe site-ul
Facultăţii de Geografie, parte integrantă a acestui ghid;
d. Cuprins – lucrarea de licenţă va avea un cuprins detaliat, poziţionat la începutul lucrării,
corespunzător tematicii lucrării, care să conţină titlurile tuturor capitolelor însoţite de numărul paginii la
care începe fiecare capitol – este recomandată încadrarea cuprinsului în maxim 1 pagină, nenumerotată ca
şi capitol;
e. Introducere – aceasta va conţine motivaţia alegerii temei, gradul de noutate a temei,
obiectivele generale ale lucrării, metodologia folosită, firul roşu al lucrării (titlul capitolelor şi legătura
dintre ele), precum şi limitele lucrării (confidenţialitatea datelor, rată mică de răspuns la
chsetionare/interviuri, lipsa accesului la unele surse bibliografice de referinţă, etc.). Introducerea nu se
numerotează ca şi capitol;
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f. Capitole – numărul acestora fiind stabilit împreună cu coordonatorul lucrării în funcţie de
complexitatea lucrării, numerotate crescător, fiecare putând să aibă, în partea finală, o secţiune de
concluzii, care să sintetizeze informaţiile şi/sau rezultatele prezentate în cadrul acelui capitol;
g. Concluziile lucrării – în această parte a lucrării de licenţă se regăsesc cele mai importante
concluzii din lucrare, opinia personală privind rezultatele obţinute în lucrare, precum şi potenţiale direcţii
viitoare de cercetare legate de tema abordată. Concluziile lucrării nu se numerotează ca şi capitol;
h. Anexe (dacă este cazul) – acestea apar într-un volum separat. Fiecare anexă se va
menţiona cel puţin o dată în textul lucrării. Anexele se numerotează crescător (Anexa 1, Anexa 2, etc);
i. Bibliografie – acesta este ultima parte a lucrării şi va conţine lista selectivă a surselor de
informaţie utilizate de către absolvent pentru redactarea lucrării de licenţă. Nu se admit citări în text a unor
autori/lucrări care nu se regăsesc în lista bibliografică şi nici înscrierea în bibliografia selectivă a unor
autori/lucrări care nu sunt invocaţi în text. Bibliografia nu se va numerota ca şi capitol al lucrării.
Reguli de redactare a lucrării de licenţă
Formatul întregii lucrări este A4, numărul total de pagini fiind între 40 şi 50 pagini, cu următoarele
elemente:
a. Marginile paginii – se vor utiliza următoarele valori pentru marginile paginii (Page Setup ->
Margins):
 stânga: 2,5 cm;
 dreapta: 2 cm
 sus: 2 cm
 jos: 2 cm
b. Spaţiere între rânduri - textul va respecta o spaţiere între rânduri de 1,5 linii (Format>Paragraph->Line spacing-> 1,5 lines);
c. Alinierea textului în cadrul paragrafelor - textul din cadrul paragrafelor normale va fi aliniat între
marginile din stânga şi dreapta (justified). Primul rând al fiecărui paragraf va avea o indentare de
1,5 cm (Format-> Paragraph-> Indentation-> Left). Excepţie fac titlurile capitolelor, care pot fi
aliniate centrat, precum şi etichetele tabelelor şi figurilor (a se vedea explicaţiile de mai jos);
d. Font – fontul utilizat pentru redactare va fi Times New Roman, cu dimensiunea de 12 puncte,
utilizând diacriticele specifice limbii române (ă, ş, ţ, î, â);
e. Numerotarea paginilor - numerotarea paginilor se face începând cu cuprinsul, până la ultima
pagină a lucrării (nu se numerotează declaraţia standard din Anexa 3). Numărul de pagină se
inserează în subsolul paginii, centrat.
f. Antetul paginii – (opţional) apare începând cu introducerea;
g. Tabele – tabelele se numerotează cu 2 cifre, prima reprezentând numărul capitolului, iar cea de a
doua reprezentând numărul tabelului din capitolul respectiv. Fiecare tabel are număr şi titlu, care
se menţionează deasupra tabelului, aliniat la marginea din dreapta. Dacă este cazul, sursa datelor
se precizează sub tabel, aliniat între marginile din stânga şi dreapta (justified), indicând în mod
obligatoriu numele autorului(lor), lucrarea (cartea), editura, anul, pagina sau adresa de Internet
completă;
Exemplu:
Tabel nr. 1.1. Numele tabelului
Sursa: Autor, lucrarea (cartea), editura, anul, pagina sau adresa de Internet completă (10 pt) (deasupra
tabelului)
h. Figuri - figurile (aici sunt incluse imagini, grafice, hărţi, capturi de ecran) se numerotează cu 2
cifre, prima reprezentând numărul capitolului, iar cea de a doua fiind numărul figurii din capitolul
respectiv; fiecare figură are număr şi titlu, care se menţionează sub figură, centrat; dacă este
cazul, sursa figurii se indică pe rândul imediat următor, justified, indicând numele autorului(lor),
lucrarea (cartea), editura, anul, pagina sau adresa de Internet completă;
Exemplu:
Fig. nr. 1.1. Numele figurii / graficului
Sursa: Autor, lucrarea (cartea), editura, anul, pagina sau adresa de Internet completă (10 pt) (sub
figură/grafic)
Materialul cartografic (hărţi şi schiţe) trebuie să respecte cerinţele impuse de cadrul didactic coordonator.
i. Note de subsol - în situaţia în care se citează (ex. definiţii, puncte de vedere, clasificări, etc), se
menţionează cifre (ex. număr de lociutori, poziţie în clasamente, volume, suprafeţe etc.) sau se
doreşte explicarea unor termeni (ex. etiaj, formule folosite), se vor introduce note de subsol
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(Footnotes) pentru a se indica sursa(ele). Acestea se numerotează unitar pentru toată lucrarea şi
vor respecta următoarele reguli de citare:
a) în cazul citării din articole, cărţi etc. cu un singur autor:
Exemplu:
Petre Gâştescu defineşte termenul de “baltă” drept “unitatea acvatică.....”2.
b) în cazul citării din articole, cărţi etc. cu mai mulţi autori:
Exemplu:
Sintezele hidrologice sunt definite drept “studiile care oferă o imagine de
ansamblu asupra situaţiei unui parametru hidrologic…”3.
c) în cazul citării mai multor lucrări:
Exemplu:
Până în 2010, în urma aderării României la Uniunea Europeană, au fost adoptate
patru noi Directive privind calitatea factorilor de mediu4.
d) În cazul citării unor documente ale unor organizaţii, instituţii, etc.
Exemplu:
Analizând documentele oficiale ale Uniunii Europene5, remarcăm că normele
legate de calitatea aerului atmosferic au devenit mai bine structurate şi conforme
cu dezvoltarea economică actuală.
j. Menţionarea autorilor în text (cu nota de subsol aferentă) - se face prin indicarea prenumelui şi a
numelui acestora pentru autoare (ex. Liliana Guran, 2002), iar pentru autori prin indicarea
iniţialei prenumelui şi a numelui (ex. Gh. Popescu, 2008);
k. Bibliografia - se ordonează alfabetic şi cronologic (în cazul menţionării mai multor lucrări ale
aceluiaşi autor) şi se structurează astfel: materiale tipărite (cărţi şi capitole din cărţi, articole şi
lucrări conferinţe tipărite) şi surse electronice (articole şi lucrări conferinţe disponibile on line,
site-uri consultate). Numărul surselor bibliografice va fi de minimum 10, inclusiv legi şi diverse
acte normative, pentru paginile web se prezintă adresa paginii urmată de data la care a fost
consultată.
Aceste liste bibliografice vor respecta următoarele reguli de redactare:
1.
Carte cu un singur autor
Exemplu:
Sorocovschi, V . (1996), Podişul Târnavelor – studiu hidrogeografic, Editura Cetib,
Cluj Napoca, p. 55.
2.
Carte cu mai mulţi autori:
Exemplu:
Posea Gr., Ilie I., Grigore M, Popescu N. (1970), Geomorfologie generală, Editura
Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, p. 85.
3.
Capitol din carte
Exemplu:
Neacşu, N. (1999), “Premise ale dezvoltării turismului românesc în economia de piaţă”,
in Turismul şi dezvoltarea durabilă (ed. Expert), Bucureşti, pp.51-69.
4.
Documente ale unor organizaţii, la care s-a avut acces on-line:
Exemplu:
EEA (2000), CorineLandCover project, EC, Copenhaga, CorineLandCover database,
[http://www.CorineLandCover 2000], accesat 02 octombrie 2011.
5.
Articol dintr-o revistă la care s-a avut acces direct, a fost consultată forma tipărită a revistei
Exemplu:
Ispas, S. (2009), “Relief units and prevalent soils in Dâmboviţa county”, The Annals of
Valahia University of Târgovişte, Geographical Series, 8, pp.65-73.
6.
Articol dintr-o revistă la care s-a avut acces on-line
Exemplu:
Carmen Teodosiu, George Barjoveanu, Daniela Teleman (2003), “Sustainable water
resources management 1. River basin management and the EC water framework
2

Gâştescu (1972), p. 50.
Diaconu, Şerban (2003), p. 14.
4
Mac, Surdeanu (2010), p.11; Gâştescu (2010), pp. 401- 402.
5
EC (2009), p. 24.
3
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directive”, Environmental Engineering and Management Journal, December 2003,
Vollume 2, Number 4, 2003, pp. 377-394, accesat 02 octombrie 2011 la adresa:
[http://omicron.ch.tuiasi.ro/EEMJ/]
Imprimarea tuturor paginilor lucrării se va realiza doar pe o faţă a fiecărei foi, iar lucrarea în
totalitate se depune personal in formă legată sau spiralată la secretariatul din sediul facultăţii până cel
târziu la data limită indicată de metodologia examenului de licenţă .
Reguli de prezentare a lucrării de licenţă
Prezentarea lucrării de licenţă în faţa comisiei de examinare este cel puţin la fel de importantă ca
şi redactarea acesteia. Cadrul didactic coordonator poate prezenta în concluziile referatului realizat asupra
lucrării de licenţă o notă cu titlu de propunere. Nota finală obţinută de către absolvent reprezintă rezultatul
evaluării lucrării de către membrii comisiei (consemnată în fişa de evaluare), în urma prezentării şi
susţinerii acesteia de către absolvent.
Reguli de prezentare şi susţinere a lucrării de licenţă:
a. Momentul şi locaţia prezentării: absolvenţii vor fi anunţati asupra datei, orei şi locaţiei la care îşi
vor putea susţine lucrarea de licenţă în faţa comisiei. Neprezentarea absolventului la data, ora şi locaţia
stabilite atrage eliminarea acestuia din examenul de licenţă.
b. Prezentare în PowerPoint: absolventul îşi va susţine rezultatele cercetării realizate cu ajutorul
unei prezentări multimedia concepute în PowerPoint;
c. Timp maxim de prezentare: 10 minute;
d. Intrebări: membrii comisiei pot adresa absolventului oricâte întrebări referitoare la subiectul
lucrării de licenţă şi/sau metodologia şi resursele folosite;
Recomandări pentru realizarea prezentării multimedia:
 prezentarea va conţine între 8 şi 15 diapozitive (slide-uri);
 existenţa obligatorie a unui slide de titlu, care va conţine cel puţin titlul lucrării, numele
absolventului şi numele cadrului didactic coordonator);
 slide cu cuprinsul prezentării;
 slide ce va cuprinde cuvinte cheie (cu ajutorul acestuia se vor prezenta cele menţionate în
introducerea lucrării de licenţă);
 6-10 slide-uri cu text, tabele, figuri (cu ajutorul acestora se vor prezenta acele aspecte ale lucrării
ce se doresc a fi comunicate comisiei);
 1-2 slide-uri pentru concluzii
 slide-urile nu vor conţine prea mult text (maximum 7 linii a câte 7 cuvinte fiecare), iar
absolventul nu va citi informaţia de pe diapozitiv.
MOTIVE DE RESPINGERE A LUCRĂRII






Nerespectarea tuturor condiţiilor enumerate anterior.
Prezentarea unei lucrări doar cu conţinut teoretic general, fără respectarea prevederilor
prezentului Ghid.
Lipsa contribuţiei personale.
Preluarea fără citare a unor texte, cu “copy / paste”, din literatura de specialitate sau de pe
Internet.
Existenţa unei teme similare de licenţă pentru aceiaşi regiune cu o vechime mai mică de 3 ani
(temele de licenţă aprobate pot fi consultate la sediul facultăţii).

NORME METODOLOGICE PENTRU CADRELE DIDACTICE COORDONATOARE
În sarcina exclusivă a cadrelor didactice coordonatoare cade obligaţia validării prin semnătură a
formei definitive a planului de elaborare a lucrării de licenţă, pe capitole şi anexe, adaptat fiecărui
tip de subiect în parte. Planul se validează cel mai târziu în a doua sedinţă de îndrumare realizată
faţă în faţă în mod direct (exclus email, telefon şi altele asemenea).
 Cadrele didactice coordonatoare vor verifica dacă lucrările de licenţă au fost elaborate conform
normelor metodologice. In cazul în care aceste norme nu au fost respectate, lucrarea se respinge.
 Cadrele didactice coordonatoare vor depune referatul asupra lucrării de licenţă la secretariatul
facultăţii până cel târziu cu 3 zile înainte de începerea examenului de licenţă.
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Anexa 1
UNIVERSITATEA SPIRU HARET
FACULTATEA DE GEOGRAFIE

LUCRARE DE LICENŢĂ

Coordonator ştiinţific:
Prof./Conf./Lect./Asist. Dr./Drd Prenume NUME
Absolvent:
Prenume NUME

Bucureşti
-Anul-
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Anexa 2
UNIVERSITATEA SPIRU HARET
FACULTATEA DE GEOGRAFIE

Titlul lucrării

Coordonator ştiinţific:
Prof./Conf./Lect./Asist. Dr./Drd Prenume NUME
Absolvent:
Prenume NUME

Bucureşti
-Anul-
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Anexa 3
Declaraţie

Prin prezenta declar că Lucrarea de licenţă cu titlul “……………………………..…
……………..………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………..………”
coordonată de dl/dna ……………………………………………………………………… este scrisă de
mine şi nu a mai fost prezentată niciodată la o altă facultate sau instituţie de învăţământ superior din ţară
sau străinătate. De asemenea, declar că toate sursele utilizate, inclusive cele de pe Internet, sunt indicate
în lucrare, cu respectarea regulilor de evitare a plagiatului:


toate fragmentele de text reproduse exact, chiar şi în traducere proprie din altă limbă, sunt scrise
între ghilimele şi deţin referinţa precisă a sursei;



reformularea în cuvinte proprii a textelor scrise de către alţi autori este însoţită de citări conform
normelor;



rezumarea ideilor altor autori se face prin menţionarea surselor acestora.
Menţionez că nu sunt încălcate prevederile din Regulamentul privind activitatea profesională

a studenţilor6 aprobat în şedinţa Senatului Universităţii SPIRU HARET, din data de 14.06.2012.

Data

Absolvent Prenume Nume
_________________________
(Semnătura în original)

6

vezi http://www.spiruharet.ro/regulamente-studenti.html
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Lista cadrelor didactice coordonatoare ale lucrărilor de licenţă din cadrul facultăţii
(sesiunea iulie 2012)
Nr. Personalul didactic al facultaţii
1. Prof. univ. dr. POSEA Grigore
2.
Prof. univ. dr. ZĂVOIANU Ion
3.
Prof. univ. dr. GLĂVAN Vasile
4.
Prof. univ. dr. PARICHI Mihail
5.
Prof. univ. dr. ILINCA Nicolae
6.
Conf. univ. dr. HERIȘANU Gheorghe
7.
Conf. univ. dr. GURAN Liliana
8.
Conf. univ. dr. MARIN Cornelia
9.
Conf. univ. dr. CRUCERU Nicolae
10. Lector univ. dr. BĂNICĂ Sorin
11. Lector univ. dr. GHERASIM Cezar
12. Lector univ. dr. DUMITRAŞCU Costin
13. Lector univ. dr. ANDREI Mădălina
14. Lector univ. dr. VARTOLOMEI Florin
15. Lector univ. dr. FRĂSINEANU Mihaela
16. Lector univ. dr. VĂDUVA Iulica
17. Lector univ. dr. PIȚIGOI Radu
18. Lector univ. dr. EREMIA Dan
19. Lector univ. dr. STĂNILĂ Luiza
20. Lector univ. dr. CORDONEANU Elena
21. Lector univ. drd. CRUCERU Marin
22. Lector univ. drd. BENEA Ionel
23. Lector univ. dr. TEODORESCU Marilena
24. Asist. univ. dr. CHIŢU Zenaida
Numărul de lucrări de licenţă pe care un cadru didactic le poate coordona simultan pentru
o sesiune de licenţă este de: maximum 25 lucrări de licenţă pentru profesor şi conferenţiar, 20
lucrări de licenţă pentru lector şi 10 lucrări de licenţă pentru asistent doctor.
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