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FIŞA DISCIPLINEI
1. Date despre program
1.1. Instituţia de învăţământ superior
UNIVERSITATEA DE VEST DIN TIMIŞOARA
1.2. Facultatea
CHIMIE, BIOLOGIE, GEOGRAFIE
1.3. Departamentul
DEPARTAMENTUL DE GEOGRAFIE
1.4. Domeniul de studii
GEOGRAFIE
1.5. Ciclul de studii
LICENŢĂ
1.6. Programul de studii / calificarea
PLANIFICARE TERITORIALĂ
1.7. Cod calificare
L10401002050
1.8. Ocupaţii posibile conform COR:
Administrator de risc - 241240; Analist teritorial - 263205; Asistent de cercetare în geografie - 263213;
Cartograf - 216501; Consilier administraţia publică - 242201; Geograf - 263202; Planificator / specialist plan
sinteze - 241255; Profesor în învăţământul gimnazial - 233002; Noi ocupaţii propuse pentru a fi incluse in
COR: planificator teritorial; asistent in proiecte de dezvoltare locala si regionala; consilier in dezvoltare
regionala; promotor local; analist riscuri geografice; geograf urbanist;
2. Date despre disciplină
2.1. Denumirea disciplinei
2.2. Titularul activităţilor practice
2.3. Titularul activităţilor practice
2.4. Anul de studii
II 2.5. Semestrul

PRACTICA DE SPECIALITATE
LECT. UNIV. DR. SORIN PAVEL
LECT. UNIV. DR. IOAN SEBASTIAN JUCU
2.6. Tipul de evaluare C 2.7. Regimul disciplinei
I

3. Timpul total estimat (ore pe semestru al activităţilor didactice)
3.1. Număr de ore pe săptămână
40
din care: 3.2 curs
3.3. practică de teren
3.4. Total ore din planul de învăţământ
40
din care: 3.5 curs
3.6. practică de teren
Distribuţia fondului de timp
Studiu după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate/pe teren
Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri
Examinări
Tutoriat
Alte activităţi
3.7. Total ore studiu individual
35
3.8. Total ore pe semestru
75
3.9. Număr de credite
3
4. Precondiţii (acolo unde e cazul)
4.1. de curriculum
Disciplină fundamentală şi disciplină impusă conform listei
ARACIS şi Planului de învăţământ de la Specializarea Planificare
teritorială, Anul II de studiu, Semestrul I. Practică de specialitate
desfăşurată conform legislaţiei în vigoare şi a regulamentelor şi
procedurilor interne UVT. Pentru desfăşurarea activităţilor studenţii
trebuie să dispună de un set complex de deprinderi, abilităţi şi
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4.2. de competenţe

competenţe de cercetare formate anterior prin asimilarea noţiunilor
teoretice şi a desfăşurării activităţilor practice la disciplinele studiate
în anul anterior de studiu. Studenţii trebuie să demonstreze capacităţi
şi competenţe de cercetare formate prin utilizarea unor metode
specifice de cercetare asupra spaţiului urban şi a planificării urbane.
Studenţii trebuie să demonstreze formarea anterioară a competenţelor
de analiză şi investigare a principalelor noţiuni, legităţi, procese şi
fenomene geografice, explicarea genezei şi evoluţiei acestora,
evaluarea consecinţelor pe care acestea le au asupra sistemelor
geografice antropice, identificarea şi analiza potenţialului geografic
în cadrul spaţiului urban şi analiza detaliată a acestuia prin aplicaţii
directe pe teren. Studenţii trebuie să demonstreze şi să aplice
competenţele de cercetare formate anterior cu privire la prelucrarea
datelor obţinute in cadrul unor cercetări de teren şi analiza
rezultatelor obţinute. Pe baza formării ştiinţifice anterioare, studenţii
au posibilitatea de dezvoltare a competenţelor de analiză a sistemelor
geografice la nivel local prin investigarea directă a spaţiului urban.
Dezvoltarea anterioară a abilităţilor, deprinderilor şi competenţelor
de cercetare prin intermediul aplicaţiilor practice de teren desfăşurate
în anul I este o cerinţă obligatorie pentru fundamentarea
competenţelor de cercetare directă pe teren a spaţiului urban şi a
marilor habitate urbane din punct de vedere geografic dar şi din cel al
analizei şi planificării urbane.

5. Condiţii (acolo unde e cazul)
5.1. de desfăşurarea a cursului
5.2. de desfăşurare a seminarului/laboratorului

Practică de specialitate online, studentul are nevoie de
laptop, computer, conexiune la internet, conexiune
audio-video, acces la platforma elearning uvt
Practică de specialitate online, studentul are nevoie de
laptop, computer, conexiune la internet, conexiune
audio-video, acces la platforma elearning uvt

6. Competenţe specifice acumulate

Competenţe profesionale

 Definirea și descrierea principalelor noțiuni, legități,
procese și fenomene geografice, explicarea genezei
și evoluției lor, evaluarea consecințelor pe care le au
asupra sistemelor geografice antropice.
 Utilizarea adecvată a materialelor cartografice,
seriilor statistice, instrumentelor informatice de bază
în vederea analizei funcționale a spaţiului urban.
 Realizarea unei diagnoze teritoriale pe baza
cercetărilor și fundamentarea politicilor de
planificare teritorială pe baza cercetărilor online în
cadrul spaţiului urban.
 Folosirea TIC pentru prelucrarea datelor empirice și
pentru analiza lor, în urma cercetărilor efectuate.
 Coroborarea informațiilor din diferite surse cu
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Competenţe transversale

caracter științific și de popularizare cu realitatea
directă investigată online în cadrul spaţiului urban.
 Aplicarea principiilor multi- și interdisciplinarității,
în realizarea studiilor de planificare teritorială prin
cercetări cu prilejul practicii de specialitate.
Aplicarea strategiilor de muncă eficientă și
responsabilă, pe baza principiilor, normelor și a
valorilor codului de etică profesională. Aplicarea
acestora în contextul activităţii de cercetare online în
cadrul spaţiului urban.
Aplicarea tehnicilor de muncă eficientă în echipă
multidisciplinară, atitudine etică față de grup, respect
față de diversitate și multiculturalitate; acceptarea
diversității de opinie, cu prilejul desfăşurării
activităţilor practice online.
Autoevaluarea nevoii de formare profesională pe baza
feed-back-ului obţinut în urma desfăşurării activităţilor
practice de cercetare (derulate prin intermediul
practicii de specialitate).

7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate)
7.1. Obiectivul general al disciplinei
 Analiza, investigarea şi cunoaşterea complexă,
practică, concretă şi exhaustivă, înţelegerea
problemelor de geografie urbană şi de planificare
urbană, prin activităţi de instruire, formare şi
cercetare online, în cadrul spaţiului urban; spaţiu
laborator online – municipiul Bucureşti.
7.2. Obiectivele specifice
 Cunoaşterea, înţelegerea conceptelor, teoriilor şi
metodelor de bază in domeniul planificării
teritoriale; utilizarea lor adecvată.
 Utilizarea cunoştinţelor de bază pentru explicarea
şi interpretarea unor variate tipuri de concepte,
situaţii, procese, proiecte asociate planificării
teritoriale particulare spaţiului urban.
 Aplicarea unor principii şi metode de bază pentru
rezolvarea de probleme/situaţii bine definite în
domeniul planificării teritoriale cu prilejul
desfăşurării activităţilor practice de cercetare
online.
 Utilizarea adecvată de criterii şi metode standard
de evaluare pentru a aprecia calitatea, meritele şi
limitele unor procese, programe, proiecte,
concepte, metode şi teorii din domeniul
planificării teritoriale. Acestea sunt particularizate
în mod distinct pe componentele studiate şi
investigate în mod online. Practicarea şi
exprimarea abilităţilor de cercetare şi cunoştinţele
acumulate în contextul activităţilor practice
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desfăşurate online.

 Înţelegerea rolului pe care harta, ca instrument
geografic, îl deţine în contextul orientării pe teren;
 Consolidarea deprinderilor de citire şi interpretare a
hărţii geografice;
 Formarea competenţei de citire şi analiză a hărţilor
geografice specifice spaţiului urban şi a hărţilor tematice
cu aplicabilitate în cercetarea spaţiului urban;
 Formarea competenţei de înţelegere şi analiză a spaţiului
urban cu ajutorul hărţii;;
 Formarea deprinderii de cartare geografică utilizând
suporturi cartografice simple şi observaţia indirecta
online.
 Formarea deprinderii de corelare a elementelor
geografice specifice spaţiului urban reprezentate pe
suporturi cartografice..
 Identificarea şi cunoaşterea valorilor identitare culturale
ale spaţiului urban;
 Perceperea corectă a moştenirii istorice în cadrul
spaţiului urban investigat;
 Înţelegerea rolului pe care factorii politici şi economici îl
au în cadrul modelării spaţiale ale oraşului şi în
configurarea peisajului urban;
 Perceperea valorilor globale şi reprezentarea contextelor
de intersecţie ale elementelor culturale locale cu cele
globale;
 Dezvoltarea competenţei de analiză şi reprezentare a
spaţiului urban;
 Consolidarea competenţelor de cercetare prin metode
distincte în situri urbane concrete: centrul vechi, căi şi
artere urbane reprezentative, pieţe urbane şi construcţii
monumentale
 Dezvoltarea competenţei de interpretare a peisajului ca
text prin intermediul observaţiei indirecte.
 Dezvoltarea competenţei de analiză a spaţiului urban din
perspectiva intervenţiilor şi planificării urbane de tip
socialist;
 Înţelegerea conceptului de peisaj politic ca parte
integrantă a peisajului cultural al oraşelor.
 Înţelegerea rolului pe care Complexul arhitectural
Palatul Parlamentului – Piaţa Constituţiei – Bulevardul
Unirii îl are în transformarea şi modelarea peisajului
urban;
 Cunoaşterea modului în care valorile culturale de
patrimoniu ale Bucureştiului au fost distruse de
planificarea urbană de tip comunist;
 Identificarea peisajului cultural al Bucureştiului prin
intermediul peisajului politic;
 Dezvoltarea capacităţii de înţelegere a rolului pe care
regimul totalitar comunist l-a jucat în afirmarea
propriilor doctrine politice;
 Cunoaşterea profilului funcţional al Palatului
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Parlamentului şi a melanjului funcţional după 1990;
 Observarea, percepţia şi internalizarea aspectelor
specifice sitului urban investigat
 Facilitarea contactului cu valorile politice ale regimului
comunist şi cu ideile specifice de afirmare a socialismului
la nivel naţional;
 Interpretarea peisajului ca text prin descrierea şi
interpretarea elementelor observate
 Identificarea, reprezentarea şi interpretarea comparativă
a tipurilor de peisaj politic şi religios.
 Cunoaşterea şi înţelegerea rolului pe care politicul şi-l
asumă în planificarea urbană şi în modelarea peisajelor
urbane în vederea afirmării autorităţii şi puterii de stat.
 Înţelegerea dimensiunii politice în modelarea peisajului
urban;
 Dezvoltarea competenţei de determinare a tipurilor de
peisaje urbane pe baza factorilor care guvernează spaţiul
urban;
 Analiza critică a modului de intersectare a diferitelor
tipuri de culturi în cadrul spaţiului urban;
 Cunoaşterea elementelor moştenirii istorice a
municipiului Bucureşti;
 Înţelegere identităţii spaţiului urban actual din punct de
vedere politic, economic şi socio-cultural prin intermediul
structurilor şi funcţionalităţilor urbane investigate.
 Formarea şi consolidarea deprinderii de investigare a
elementelor identităţii urbane şi a modului în care
acestea sunt integrate spaţio-temporal în cadrul
habitatului urban;
 Cunoaşterea valorilor istorice care determină identitatea
urbană;
 Consolidarea competenţelor de observare şi analiză
critică a spaţiului urban;
 Elaborarea unor studii de caz pe trasee virtuale stabilite
prin intermediul investigaţiilor dirijate;
 Identificarea transformărilor peisajului urban prin
guvernarea diferitelor sisteme politice şi economice;
 Înţelegerea transformărilor urbane prin intermediul
procesului de terţiarizare;
 Analiza pieţelor urbane din perspectiva spaţiului public şi
identificarea particularităţilor geografice ale acestora;
 Analiza critică a intervenţiilor cu privire la planificarea
şi dezvoltarea urbană;
 Identificarea rolului instituţiilor media în cadrul
transformării comunităţilor urbane;
 Analiza detaliată a unor obiective şi monumente
reprezentative şi a transformărilor funcţionale ale
acestora;
 Cunoaşterea şi investigarea critică a proceselor dinamicii
urbane din punct de vedere spaţial, structural şi
funcţional;
 Analiza critică a procesului de terţiarizare în spaţiul
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urban prin inserţia elementelor globale;
 Elaborarea unor studii de caz concrete în spaţiul urban
investigat.
 Dezvoltarea competenţelor de observaţie şi analiză
critică prin utilizarea suporturilor cartografice...
 Identificarea şi recunoaşterea unor elemente şi procese
geografice însuşite.
 Identificarea caracteristicilor urbane şi abordarea critică
a acestora.
 Dezvoltarea competenţei de decodare a peisajelor urbane
specifice.
 Formarea, dezvoltarea şi consolidarea competenţei de
cercetare şi de strângere a datelor şi faptelor geografice
specifice zonelor urbane.
 Formarea competenţelor de realizare a suporturilor
cartografice în funcţie de elementele identificate , prin
utilizarea tehnicilor moderne.
 Consolidarea deprinderii de interpretare a peisajului ca
text intersectând realitatea teritorială şi percepţia,
respectiv, reprezentările personale.
 Elaborarea hărţilor mentale din arealele şi zonele
urbane.
 Dezvoltarea şi consolidarea competenţelor de cercetare a
spaţiului urban
 Consolidarea deprinderii de cunoaştere şi înţelegere a
spaţiului public al oraşului;
 Cunoaşterea şi înţelegerea tipologiei peisajului urban;
 Analiza critică a spaţiului public şi peisajelor urbane.
 Conştientizarea importanţei spaţiului verde pentru
aşezările şi comunităţile urbane.
 Cunoaşterea tipologiei spaţiilor verzi.
 Dezvoltarea competenţei de analiză critică a spaţiului
verde, a structurii şi funcţionalităţii acestuia din
perspectiva peisajului urban şi al modului de viaţă urban.
 Identificarea intervenţiilor de planificare urbană prin
intermediul amenajării spaţiului verde şi al arhitecturii
peisagistice specifice zonelor verzi.
 Analiza imaginii urbane şi a unor peisaje concrete din
perspectiva prezenţei spaţiilor verzi şi a modului de
amenajare al acestora în raport cu mediul construit.
 Identificarea şi cunoaşterea principalelor parcuri
bucureştene, a structurii, funcţionalităţii şi fizionomiei
acestora.
 Deprinderea unor cunoştinţe minimale de design peisager
aplicate în cadrul spaţiilor urbane.
 identificarea şi cunoaşterea elementelor emblematice cu
valoare de simbol din cadrul spaţiilor verzi.
 Dezvoltarea competenţei de abordare şi analiză critică a
spaţiului urban din perspectiva spaţiilor verzi.
 Formarea unei atitudini ecologice conştiente, care să
conducă la înţelegerea rolului fundamental pe care
spaţiul verde şi-l asumă în cadrul marilor habitate
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urbane.
 Înţelegerea rolului pe care structurile rezidenţiale îl au în
cadrul habitatului urban;
 Identificarea, observarea şi analiza critică a dinamicii
spaţiilor rezidenţiale sub impulsul diferitelor tipuri şi
sisteme de guvernare politic;
 Cunoaşterea intervenţiei politicului în formarea zonelor
rezidenţiale;
 Înţelegerea modului de viaţă specific locuirii urbane;
 Analiza peisajului urban din perspectiva structurilor şi
mobilităţilor rezidenţiale;
 Identificarea şi cunoaşterea proceselor de suburbanizare
şi periurbanizare prin intermediul dinamicii, mobilităţii şi
strategiilor rezidenţiale;
 Decodarea peisajelor rezidenţiale şi interpretarea
acestora din punct de vedere geografic: spaţio-temporal,
fizionomic şi comportamental;
 Înţelegerea şi analiza critică a structurilor rezidenţiale
ale marilor habitate urbane.
 Cartarea individuală a tipurilor de structuri imobiliare;
 Dezvoltarea competenţelor de analiză şi planificare
urbană prin intermediul investigării spaţiilor şi
structurilor rezidenţiale.
 Înţelegerea procesului dinamicii urbane sub impulsul
economiei de piaţă specifice oraşului post-socialist;
 Dezvoltarea competenţei de investigare a proceselor de
dezindustrializare, reindustrializare şi terţiarizare în
cadrul spaţiului urban;
 Analiza şi interpretarea critică a proceselor de
reconversie spaţială şi funcţională a oraşului;
 Dezvoltarea competenţei de analiză a imaginii urbane din
perspectiva intervenţiilor post-socialiste sub impulsul
politicilor economice;
 Consolidarea deprinderii de aplicare a metodelor
particulare investigării şi determinării imaginii urbane;
 Identificarea şi analiza ruinelor urbane şi determinarea
peisajelor particulare spaţiilor derelicte;
 Înţelegerea rolului pe care analiza imaginii urbane o are
în contextul demersurilor de planificare urbană.
 Consolidarea deprinderii de observare şi analiză critică a
ruinelor urbane şi spaţiilor urbane abandonate şi
înţelegerea prezenţei acestora în cadrul spaţiului urban;
 Realizarea unor aplicaţii practice centrate pe
problematica dinamicii urbane, a dezindustrializării,
reindustrializării, terţiarizării, reconversiei spaţiale şi
imaginii urbane
 Înţelegerea rolului negativ pe care poluarea fonică îl are
în cadrul aşezărilor urbane;
 Determinarea profilului urban din perspectiva regimului
de înălţime al clădirilor din spaţiul urban;
 Analiza regimului de înălţime al spaţiului urban prin
aplicarea unor studii de caz;
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 Identificarea contrastelor fizionomice în peisajul urban
din punct de vedere al regimului de înălţime al
structurilor imobiliare şi a funcţionalităţii acestora;
 Analiza dinamicii urbane prin analiza dezvoltării pe
verticală a oraşelor;
 Identificarea puterii economice şi politice în cadrul
peisajului urban;
 Explicarea dinamicii urbane din punct de vedere spaţiotemporal prin abordarea dezvoltării pe verticală a
spaţiului urban;
 Formarea şi consolidarea deprinderii de analiză a
peisajului urban din perspectivă socială şi culturală;
 Înţelegerea conceptului de peisaj cultural, observarea,
percepţia, reprezentarea şi interpretarea acestuia;
 Identificarea tipologiei peisajelor culturale;
 Dezvoltarea competenţei de diferenţierii a peisajelor
obişnuite de peisajele deosebite determinate de
emblemele autorităţilor, de elite şi de sistemele politice şi
economice;
 Înţelegerea proceselor specifice dinamicii peisajului prin
intermediul factorilor care concurează la crearea şi
reproducerea sa;
 Înţelegerea rolului pe care peisajul îl deţine în contextul
cercetării geografice ca reflecţie a diferitelor moduri de
viaţă;
 Recunoaşterea emblemelor autorităţilor politice şi
economice în peisaj;
 Dezvoltarea deprinderii a unor noi tipuri de abordare
(socială, culturală, economică şi politică) a peisajului
urban.

8. Conţinuturi
8.1. Curs

Metode de
predare

Observaţii

NU ESTE CAZUL
8.2. APLICAŢII PRACTICE

1. Aplicaţia practică numărul 1: Elemente de orientare spaţială
Elemente de orientare online si in mediul virtual.
Analiza hărţii geografice a municipiului Bucureşti şi a hărţilor
tematice
2. Analiza spaţiului urban din zona Gării de Nord
3. Aplicaţia practică numărul 2: De la elementele identitare culturale, istorice şi politice la dimensiunea globală a
spaţiului urban .

Metode
analiza
suporturilor
cartografice;
orientarea cu
ajutorul hărţii;
observare
online;
conversaţie
euristică; ;
analiza
elementelor
spaţiului urban

Observaţii

activităţile
practice sunt
organizate în
sesiuni de
lucru online
programate
pe zile;
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3.1. Studiu de caz online: Centrul vechi al mun. Bucureşti
3.2. Studiu de caz online: Piaţa Unirii
3.3. Studiu de caz online: Calea Victoriei
3.4. Studiu de caz online: Piaţa Revoluţiei
4. Aplicaţia practică numărul 3: Rolul politicului şi a
intervenţiilor politice în planificarea spaţiului urban.
Identificarea peisajului politic al spaţiului urban: Embleme ale
autorităţii politice comuniste şi post-socialiste
4.1. Studiu de caz online: Palatul Parlamentului tur virtual
4.2. Studiu de caz online: Analiza complexului arhitectural
Piaţa Constituţiei – Piaţa Unirii tur virtual
4.3. Studiu de caz online: Analiza, observarea, percepţia şi
reprezentarea elementelor cu valoare simbolică din punct
de vedere politic. Decodarea peisajului politic tur virtusl
5. Aplicaţia practică numărul 4: Dimensiunea politică,
religioasă, economică, geografică şi socio-culturală în
peisajul urban actual al Bucureştiului: identitate politică
actuală şi moştenire istorică
5.1. Studiu de caz virtual: Muzeul Naţional Cotroceni:
analiza sitului între funcţia muzeală şi cea de reşedinţă
actuală a preşedinţiei României tur virtual
5.2. Studiu de caz virtual : Parcul Carol şi Mausoleul
Soldatului Necunoscut tur virtual
5.3. Studiu de caz virtual: Patriarhia Română şi reflectarea
puterii religioase în peisajul urban tur virtual
5.4. Studiu de caz virtual: Analiza contrastelor urbane şi la
nivel microstructural şi de peisaj
5.5. Studiu de caz virtual: Piaţa Victoriei şi sediul Guvernului
României tur virtual
5.6. Studiu de caz online : Muzeul de Ştiinţele Naturii Grigore
Antipa
5.7. Studiu de caz online: Muzeul Satului Român Dimitrie
Gusti
5.8. Studiu de caz online: Parcul Herăstrău
5.9. Concluzii asupra elementelor studiate pe teren
6. Aplicaţia practică numărul 5: Analiza elementelor de
identitate urbană
6.1. Studiu de caz virtual pe traseul Piaţa Charles de Gaulle
(Aviatorilor) – Cartierul Primăverii – Arcul de Triumf –
Piaţa Presei Libere
6.2. Studiu de caz virtual: Semnificaţia Arcului de Triumf
6.3. Studiu de caz virtual: Rolul Televiziunii Naţionale pentru

fişe de lucru
caiet de lucrări
practice

tur virtual
observaţie
conversaţie
euristică.
problematizare
modelare,
interpretarea
peisajului ca text
caiet de lucrări

tur virtual
observaţie
cartare
conversaţie
euristică.
problematizare
modelare,
interpretarea
peisajului ca text
caiet de lucrări

tur virtual
online
observare
caiet de lucrări
tur virtual
online
observaţie
analiza critică şi
analitică a
peisajului
explicaţie
problematizare
observaţie
inventarierea
transformărilor
urbane

câte 2 – 3
sesiuni de
lucru online
pe zi cu
tematică
diferită

în cadrul
tuturor
activităţilor
practice de
cercetare va
fi utilizat
caietul de
lucrări
practice

în cadrul
tuturor
activităţilor
practice de
cercetare va
fi utilizat
caietul de
lucrări
practice

în cadrul
tuturor
activităţilor
practice de
cercetare va
fi utilizat
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România, semnficaţia asocia-tă Revoluţiei din Decembrie
1989 şi competiţia cu televiziunile comerciale actuale
6.4. Studiu de caz virtual: Dezvoltarea spaţială accentuată a
Bucureştiului în zona de nord
7. Aplicaţia practică numărul 6: Cartări individuale în funcţie
de studii de caz online:
8. Aplicaţia practică numărul 7: Analiza sumativă a pieţelor
urbane
8.1. Studiu de caz online: Piaţa Universităţii
8.2. Studiu de caz online: Piaţa Constituţiei
8.3. Studiu de caz online: Piaţa Presei Libere
8.4. Studiu de caz online: Piaţa Naţiunilor Unite
8.5. Studiu de caz online: Piaţa Victoriei
8.6. Studiu de caz online: Piaţa Unirii
9. Aplicaţia practică numărul 8: Analiza sumativă a parcurilor
şi spaţiilor verzi
9.1. Studiu de caz online: Parcul Cişmigiu
9.2. Studiu de caz online: Parcul Herăstrău
9.3. Studiu de caz online: Parcul Carol I
9.4. Studiu de caz online: Spaţiile verzi şi scuarurile din Piaţa
Unirii
9.5. Studiu de caz online: Piaţa Victoriei
10. Aplicaţia practică numărul 9: Analiza spaţiilor
rezidenţiale
10.1. Studiu de caz online: Tipuri de clădiri în zona centrală
10.3. Studiu de caz online: Cartare individuală prin tur virtual
la nivel de stradă
11. Aplicaţia practică numărul 10: Analiza dinamicii urbane –
dezindustrializare, reinindustrializare, terţiarizare, reconversie
spaţială şi funcţională
11.1. Studiu de caz online: Dezindustrializarea în spaţiul urban
11.2. Studiu de caz online: Terţiarizarea spaţiului urban
11.3. Studiu de caz online: Reconversie spaţială
11.4. Studiu de caz online: Analiza imaginii urbane: spaţii
atractive, repulsive şi topoindiferente
12.Aplicaţia practică numărul 13: Analiza sumativă a
peisajului urban din perspectiva tipurilor de peisaje identificate
pe baya tururilor virtuale online.

observare
online indirectă
decodarea
peisajului urban
analiza spaţiilor
verzi prin
observaţie
directă,
decodarea
peisajului
specific
observaţie
indirectă,
cartare,
explicaţie,
conversaţie
euristică,
problematizare,
caiet de lucrări
studii de caz
online si tur
virtual

interpretarea
peisajului ca text
caiet de lucrări
caiet de lucrări

caiet de lucrări

caietul de
lucrări
practice

în cadrul
tuturor
activităţilor
practice de
cercetare va
fi utilizat
caietul de
lucrări
practice
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9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice,
asociaţiilor profesionale şi angajatorilor reprezentativi din domeniul aferent programului
10. Evaluare
Tip de activitate
10.5.Aplicaţii
practice

10.1. Criterii de evaluare
Criteriile generale de evaluare
sunt:
completitudinea şi
corectitudinea cunoştinţelor,
competenţelor şi deprinderilor
de a munci concret pe teren;
coerenţa logică, fluenţa,
expresivitatea, forţa de
argumentare a elementelor şi
faptelor geografice observate;
capacitatea de a opera cu

10.2. Metode de evaluare
Evaluarea se va realiza
online pe parcurs,
evaluare continuă:
verificări ”pe parcurs”,
(răspunsuri directe,
demonstraţii, expuneri,
explicaţii, analize,
exerciţii, completări,
intervenţii, comentarii etc î
• evaluare sumativă:
colocvii, Nota acordată

10.3. Pondere
din nota finală
verificarea
activităţii pe
parcurs
50%
colocviu online
25%
evaluarea online
a fişelor de
lucru/caietului
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cunoştinţele asimilate în
cumulează şi celelalte
de lucrări
activităţi intelectuale complexe; rezultate obţinute la
25%
capacitatea de aplicare în
verificările pe parcurs şi
practică, în contexte diferite, a
la cele periodice.
cunoştinţelor învăţate;
Colocviul şi verificările
capacitatea de analiză, de
se vor organiza înaintea
interpretare personală,
sesiunii.
originalitatea, creativitatea;
gradul de asimilare a
Evaluarea online a caietului
limbajului de specialitate şi
de lucrări practice
capacitatea de comunicare
notarea se va considera
corectă, dacă va corespunde
următoarelor caracteristici:
obiectivitatea, validitatea,
fidelitatea).
10.6. Standard minim de performanţă
Studenţii pot obţine nota 5, dacă fac dovada îndeplinirii acceptabile a cerinţelor activităţilor practice, la
care prezenţa online este obligatorie (realizarea temelor cartografice, elaborarea de mici proiecte,
exploatarea rezultatelor în caietul/portofoliul/dosarul de lucrări practice al studentului, prezentarea şi
susţinerea rezultatelor etc). Completarea caietului de lucrări practice.
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