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FIŞA DISCIPLINEI
1. Date despre program
1.1 Instituţia de învăţământ superior
1.2 Facultatea / Departamentul
1.3 Catedra
1.4 Domeniul de studii
1.5 Ciclul de studii
1.6 Programul de studii / Calificarea

UNIVERSITATEA DE VEST DIN TIMISOARA
CHIMIE, BIOLOGIE SI GEOGRAFIE
DEPARTAMENTUL DE GEOGRAFIE
GEOGRAFIE
LICENŢÃ
GEOGRAFIE

2. Date despre disciplină
2.1 Denumirea disciplinei
TOPONIMIE GEOGRAFICA ŞI ETNOGRAFIE
2.2 Titularul activităţilor de curs
Prof dr CREŢAN REMUS
2.3 Titularul activităţilor de seminar
Dr. TIMOFTE FABIAN
C
2.4 Anul de studiu II
2.5 Semestrul
II 2.6 Tipul de evaluare
2.7 Regimul disciplinei
3. Timpul total estimat (ore pe semestru al activităţilor didactice)
3.1 Număr de ore pe săptămână
4
din care: 3.2 curs
2
3.3 seminar/laborator
3.4 Total ore din planul de învăţământ 56
din care: 3.5 curs
28
3.6 seminar/laborator
Distribuţia fondului de timp:
Studiul 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
Tutoriat
Examinări
Alte activităţi……………………………………
3.7 Total ore studiu individual
44
3.8 Total ore pe semestru
3.9 Numărul de credite

DS

2
28
44
15
10
10
3
6
-

100
4

4. Precondiţii (acolo unde este cazul)
4.1 de curriculum
Disciplină obligatorie conform Planului de învăţământ de la Specializarea Geografie, Anul
II de studii - Licenta
Fundamentarea teoretică şi aplicativă a problematicii toponimiei si etnografiei în cadrul
4.2 de competenţe
proiectelor de dezvoltare regională; Elaborarea şi managementul strategiilor şi al
proiectelor de implementare a numelor de locuri si a elementelor etnografice pe glob si in
Romania; Elaborarea şi aplicarea tehnicilor de anchetă pentru studii de toponimie si

etnografie; Realizarea de harti pe itemi toponimici (endonime / exonime, stratificare
toponimica) si etnografici (tipuri de port popular, tipuri de case traditionale, tehnica
populara); Analiza, diagnoza şi prognoza micro, mezo şi macro a sistemelor teritoriale cu
funcţionalitate toponimica si etnografica.
5. Condiţii (acolo unde este cazul)
5.1 de desfăşurare a cursului
•
Sală de curs sau amfiteatru dotat cu
•
Sala de curs,
echipament adecvat susţinerii cursului cu aparat de proiectie
şi utilizării eficiente a resurselor
materiale şi procedurale.
5.2 de desfăşurare a seminarului/laboratorului
•
Sală de seminar echipată cu resursele
•
Sala de seminar,
didactice necesare desfăşurării
cu aparat de proiectie
activităţilor de seminar.
6. Competenţele specifice acumulate

a) Cunostinte

Competente

CP 1. Cunoaşterea aprofundată a unei arii de specializare şi în cadrul acesteia a
dezvoltării teoretice, metodologice şi practice specifice toponimiei si etnografiei,
utilizarea adecvată a limbajului specific în comunicarea cu medii profesionale diferite.

profesionale
CP 2. Utilizarea cunoştinţelor de specialitate toponimica si etnografica pentru
explicarea şi interpretarea unor situaţii noi, în contextele mai largi asociate domeniului

b) Abilităţi
CP 3. Utilizarea integrată a aparatului conceptual şi metodologic, în situaţii incomplet
definite, pentru a rezolva probleme teoretice şi practice noi in domeniul toponimiei si
etnografiei

Competente
profesionale

CP 4. Utilizarea nuanţată şi pertinentă de criterii şi metode de evaluare, pentru a
formula judecăți de valoare şi a fundamenta decizii constructive
CP 5. Elaborarea de proiecte profesionale şi/sau de cercetare a numelor geografice si a
elementelor etnografice utilizând inovativ un spectru variat de metode calitative şi
cantitative, specifice toponimiei si etnografiei.

a. Competențe transversale generale:
- Autocontrol în procesul de învăţare a toponimiei şi etnografiei prin recunoaşterea şi
respectul diversităţii numelor geografice şi a multiculturalităţii acestora;
- Diagnoza nevoilor de formare a unor capacităţi prin care numele de locuri
(toponimele) şi elementele etnografice locale să fie utilizate în scop practic de către
actorii sociali;
- Respectarea şi dezvoltarea valorilor şi eticii profesionale în identificarea şi cartarea
numelor geografice şi a aspectelor etnografice

Competenţe
tranversale

- Asumarea capacităţii de organizare a unei sesiuni de prezentare a rezultatelor
obţinute în realizarea proiectelor toponimice şi etnografice.
b. Competențe transversale suplimentare:
- Abilităţi de comunicare orală şi scrisă a numelor geografice în limba română, şi
utilizarea transliteraţiei (transcrierea) termenilor geografici dintr-un sistem de scriere in
altul.
- Asumarea responsabilităţii şi capacităţii de organizare şi conducere a unui proiect
ştiinţific în cadrul grupei pe teme toponimice, cu focalizare pe standardizarea
denumirilor geografice conform normelor Organizaţiei Naţiunilor Unite;
- Analiza reflexivă a activităţii de dezvoltare a unor proiecte centrate pe creativitate şi
inovare în utilizarea numelor geografice şi a etnografiei in diverse domenii: cartografie,
planificare teritorială rurală si urbană, istorie, arhivistică, biblioteconomie etc.

7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate)
7.1 Obiectivul general al disciplinei
Însuşirea categoriilor epistemologice de bază dezvoltate în cadrul
toponimiei geografice si etnografiei
7.2 Obiectivele specifice
Însuşirea categoriilor epistemologice specifice dezvoltate în cadrul
domeniului toponimiei si etnografiei
Cunoaşterea caracteristicilor structurilor toponimiei geografice si
etnografiei pe suport spaţial şi a variabiltatii temporale si socioeconomice a elementelor specifice acestora
Însuşirea metodelor de analiză şi interpretare a structurilor etnografice şi
a comportamentelor grupurilor umane in utilizarea numelor gegrafice.
8. Conţinuturi
8.1 Curs
1. Introducere in toponimie si etnografie:
definirea domeniului de studiu

Metode de predare
Prelegere ştiinţifică introductivă, curentă;
metoda demonstratiei, explicatiei

Observaţii
2 ore

2. Endonimie şi exonimie în România şi pe Glob
Definiţie, conceptualizare

Prelegere ştiinţifică curentă, cu dezbatere
dialogată

4 ore

3. Stratele oiconimice; influente coloniale si
post-coloniale pe Glob

Prelegere ştiinţifică curentă, cu dezbatere;
metoda problematizarii

4 ore

4. Componentele toponomastice în viziune
geografico-istorică
(apelativ-toponimtoponim
compus)..
Comercializarea
turismului internaţional

Prelegere ştiinţifică curentă: explicaţie,
descriere, explicaţia ştiinţifică,

4 ore

5. Identificarea
originii
si
semanticii
toponimelor in functie de realitatea din
teren (spatiala

Prelegere ştiinţifică curentă,dezbatere;
metoda explicatiei
8 ore
Prelegere ştiinţifică curentă, cu dezbatere
si problematizare, studii de caz pe glob

6. Categorii de toponime grupate geograficoistoric

Prelegere ştiinţifică curentă, cu dezbatere
si problematizare toponimică in România

1 ora

7. Elemente etnografice in România: tipologie
si regiuni specifice

Prelegere ştiinţifică curentă, cu dezbatere
si problematizare etnografică, studii de
caz in România

1 ora

8. Rolul ‘ţărilor’ in pastrarea
etnografice româneşti

Prelegere ştiinţifică curentă, cu dezbatere
si problematizare, studii de caz in
România

2 ore

Prelegere ştiinţifică finală, cu dezbatere si
problematizare, studii de caz in România

2 ore

identităţii

9. Locuinţe tradiţionale, port popular si tehnică
populară românescă

Bibliografie
Atkinson,
P.
et
al.
(ed.).
(2002)
Handbook
of
Ethnography.
Butură,
V..
(1978),
Etnografia
poporului
român.
Cluj-Napoca:
Buza, M. (2002), Toponimie geografică românească, Edit.Universităţii “Lucian Blaga”, Sibiu.

Sage,
Editura

London.
Dacia.

Bernea, E. (1997), Spaţiu, timp şi cauzalitate la poporul român. Humanitas, Bucureşti.
Cocean, P. (1997), Ţara (The Land) – a typical geographical region of Romania, Revue Roumaine de Geographie,
tom. 41.
Conea, I. (1928), Ţara Loviştei, geografie istorică, în Bul. Societăţii Române de Geografie, tom. LV.
Cretan, R. (2000) Toponimie geografica, Edit. Mirton, Timisoara.
Datcu, I.. (2006), Dicţionarul etnologilor români. Autori, publicaţii periodice, instituţii, mari colecţii, bibliografii, ed.
a
III-a.
Editura
Saeculum
I.O.,
Bucureşti:
Chelcea, I.. (2002), Privire către noi înşine, ca popor. Editua Universităţii din Piteşti, Piteşti.
Cherciu, I.
(2004),
Arta
populară
din Ţara
Vrancei.
Bucureşti: Editura Enciclopedică.
Cretan R (2000), Toponimie geografica, Edit Mirton, Timisoara.
Cuceu,
I.
(1988),
Vechi
obiceiuri
agrare
româneşti.
Editura
Minerva,
Bucureşti.
Geană, Gh. (2006), The Carpathian Folk Fairs and the Origins of National Consciousness among Romanians,
Nationalities Papers, 34 (1), pp. 91–110.

Ghinoiu, I. (1999), Lumea de aici, lumea de dincolo. Editura Fundaţiei Culturale Române, Bucureşti.
Ghinoiu, I. (2003), Atlasul etnografic român, vol. 1 (şi urm. patru, sub tipar). Bucureşti: Editura Academiei.
Herseni, T.. (1977), Forme străvechi de cultură poporană românească. Editura Dacia, Cluj-Napoca.
Mehedinţi, S. (1999), Civilizaţie şi cultură. Concepte, definiţii, rezonanţe (ediţie îngrijită, cu Studiu introductiv şi
note, de Gheorghiţă Geană) Editura Trei, Bucureşti
Mehedinţi, S. (1940), Creştinismul românesc. Adaos la caracterizarea etnografică a poporului român. Ed.
Cugetarea–Georgescu, Bucuresti.
.Moise,
I..
(2004).
Repere
etnologice.
Editura
Imago,
Sibiu.
Olinescu,
M..
(1944),
Mitologie
românească.
Casa
Şcoalelor,
Bucureşti.
Pavelescu,
Gh..
(1998),
Magia
la
români.
Editura
Minerva,
Bucureşti.
Petrescu, P.. (1969), Imaginea omului în arta populară românească. Bucureşti: Editura Meridiane.
Petrovici, Emil (1970), Studii de dialectologie şi toponimie, Edit. Academiei Române, Bucureşti.
Rusu, I., I. (1970), Elemente autohtone în limba română, Substratul comun româno-albanez, Edit. Academiei
Române, Bucureşti.
Ungureanu, Al., Boamfa I. (2006), Toponomastica, Edit. Sedcom Libris, Iasi.
Vuia, R (1975), Studii de etnografie şi folclor. Bucureşti: Editura Minerva.
*** (1984), Geografia României, II. Geografie umană şi economică, Edit. Academiei Române, Bucureşti.
*** (2004), Manual for the National Standardization of Geographical Names, UNGEGN, ONU, New York.
8.2 Seminar / laborator
Metode de predare
Observaţii
1.
Elaborarea de harti cu endonime in diverse Analiza concretă a unor modele
4 ore
state ale Uniunii Europene, conform normelor de toponimice globale, si
standardizare ale ONU
etnografice si toponmice
2.
Depistarea si realizarea de hărţi regionale ale romanesti, cu prezentarea
6 ore
exonimelor româneşti din diaspora
structurii acestuia şi dezbateri
3.
Toponime minore in spaţiul românesc şi rolul asupra particularităţilor reieşite
6 ore
lor in politicile publice locale
din analizele comparative
4.
Cartarea bisericilor româneşti pe baze
etnografice
4 ore
5.
Port popular si tehnică populară românescă:
diferente regionale in Romania
4 ore
6.
Geografie mitică românească
4 ore
Bibliografie Toponimie
Creţan, R. (2000) Toponimie geografică, Edit. Mirton, Timişoara.
Mehedinţi, S. (1999), Civilizaţie şi cultură. Concepte, definiţii, rezonanţe (ediţie îngrijită, cu Studiu introductiv şi
note, de Gheorghiţă Geană) Editura Trei, Bucureşti
Olinescu, M.. (1944), Mitologie românească. Casa Şcoalelor, Bucureşti.
Ungureanu, Al., Boamfa I. (2006), Toponomastica, Edit. Sedcom Libris, Iasi.
*** (2004), Manual for the National Standardization of Geographical Names, UNGEGN, ONU, New York.
Bibliografie Etnografie
Atkinson, P. et al. (ed.). (2002) Handbook of Ethnography. Sage, London.
Butură, V. (1978), Etnografia poporului român. Cluj-Napoca: Editura Dacia.

Vuia, R (1975), Studii de etnografie şi folclor. Bucureşti: Editura Minerva.

9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice,
asociaţiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului
- Disciplina este elaborată pe baza unor manuale din domeniul toponimie si etnografiei romanesti recunoscute national.
- cadrul didactic are doctoratul în domeniul geografiei;
- o parte din elementele prezentate în cadrul cursului si seminarului au fost dezbătute în cadrul unor conferinte si
prelegeri nationale si internationale;
- promovarea gradului didactic pe postul de profesor s-a făcut pe baza unor publicatii din domeniul geografiei
Ocupaţii posibile conform COR: Cartograf - 216501; Geograf – 263202.

10. Evaluare
Tip
activitate

10.1 Criterii de evaluare

10.2 Metode de evaluare

10.4
Curs

- obţinerea minima a notei 5 (cinci) la evaluarea finală;

-testare prin examen final

10.5
Seminar
laborator

- obţinerea minima a notei 5 (cinci) la evaluarea finală
la lucrările practice;

-testare periodica;
-prezentarea unui referat de
specialitate;

10.3
Pondere
din nota
finală
70%

30%

- obţinerea calificativului de 5 puncte la lucrările de
testare periodică;
- aprecierea cu foarte bine a referatului prezentat;
-prezenta in proportie de 50% a studentilor la lucrarile
de laborator.
10.6 Standard minim de performanţă: nota 5

Data completării

Semnătura titularului de curs

Semnătura titularului de seminar

30 IANUARIE 2020

Data avizării în catedră/departament

Semnătura şefului catedrei/departamentului

