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
2. Date despre disciplină
2.1 Denumirea disciplinei
2.2 Titularul activităţilor de curs
2.3 Titularul activităţilor de seminar
2.4 Anul de studiu
III
2.5 Semestrul

UNIVERSITATEA DE VEST DIN TIMIȘOARA
FACULTATEA DE CHIMIE, BIOLOGIE, GEOGRAFIE
DEPARTAMENTUL DE GEOGRAFIE
GEOGRAFIE
LICENȚĂ
GEOGRAFIA TURISMULUI
GEOGRAFIA UMANĂ A ROMÂNIEI
Conf. dr. Cătălina ANCUȚA
Asist. Dr. Claudia DOICIAR
I
2.6 Tipul de evaluare
E

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
69
3.8 Total ore pe semestru
125
3.9 Numărul de credite
5

DI

2
28
ore
25
22
15
3
4
0

4. Precondiţii (acolo unde este cazul)
4.1 de curriculum

Geografia populației și așezărilor, Geografia urbană și rurală
4.2 de competenţe
 Definirea şi descrierea principalelor noţiuni, legităţi, procese şi fenomene de factură umangeografică, explicarea genezei şi evoluţiei lor, evaluarea consecinţelor pe care le au asupra
sistemelor geografice naturale si antropice.
 Utilizarea metodelor si tehnicilor de culegere si prelucrarea a datelor provenite din diferite surse
 Elaborarea unor studii și proiecte de specialitate
 Realizarea de materiale grafice specifice
5. Condiţii (acolo unde este cazul)
5.1 de desfăşurare a cursului
5.2 de desfăşurare a seminarului/laboratorului

Competenţe
profesionale

6.



online, folosind aplicatie Google Meet
online, folosind aplicatie Google Meet

Competenţele specifice acumulate
 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 si
antropice.
 Prelucrarea datelor obtinute in cadrul unor cercetari teoretice şi analiza rezultatelor.
 Folosirea TIC pentru prelucrarea informatiilor si analiza lor.
 Prelucrarea datelor obtinute in cadrul unor cercetari teoretice şi analiza rezultatelor

Competenţe
transversale





Aplicarea strategiilor de muncă eficientă şi responsabilă, pe baza principiilor, normelor şi a valorilor
codului de etică profesională.
Aplicarea tehnicilor de muncă eficientă în echipă multidisciplinară, atitudine etică faţă de grup, respect
faţă de diversitate şi multiculturalitate, acceptarea diversităţii de opinie.
Autoevaluarea nevoii de formare profesională continua în scopul inserţiei şi adaptabilităţii la cerinţele
pieţii muncii.

7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate)
7.1 Obiectivul general al disciplinei
 cunoaşterea evoluţiei temporale şi a variaţiilor spaţiale ale componentelor
geografice antropice ale spaţiului românesc.
7.2 Obiectivele specifice
 cunoaşterea caracteristicilor geografice ale elementelor antropice ale spaţiului
românesc: populaţie, aşezări omeneşti, activităţi economice;
 înţelegerea aspectelor actuale prin prisma factorilor geografici generali, dar şi
a evoluţiei istorice, într-un context interdisciplinar;
 cunoaşterea şi înţelegerea locului şi rolului României în context european;
 explicarea rolului componentelor antropice în organizarea spaţiului geografic
românesc;
 explicarea mecansimelor care determină diferenţierea spaţială a
caracteristicilor componentelor antropice ale spaţiului românesc;
 interpretarea corectă a relaţiilor dintre factorii geografici, istorici, politici,
economici, geopolitici cu impact asupra caracteristicilor componentelor
antropice ale spaţiului românesc.
8. Conţinuturi
8.1 Curs
Introducere : poziţia geografică, geo-istorică, geopolitică şi
geoeconomică a României
Potenţialul economic şi de habitat al teritoriului românesc
Contextul istoric al evoluţia componentelor antropice ale
spaţiului carpato-danubiano-pontic

Metode de predare
prelegerea,
explicația,
convesația euristică
prelegerea,
explicația,
convesația euristică
prelegerea,
explicația,
convesația euristică

Nr. ore
2
2
2

Geografia populaţiei : evoluţia numărului de locuitori; evoluţia prelegerea,
explicația,
4
componentelor geodemogafice; mobilitatea populaţiei; repartiţia convesația euristică
populaţiei; structurile demografice (pe grupe de vârstă şi sexe,
social-economică, etnică, confesională)
Așezările rurale: extinderea rețelei de așezări rurale; prelegerea,
explicația,
4
caracteristici fizionomice și funcționale ale așezărilor rurale; convesația euristică
clasificări; problematica dezvoltării rurale în România.
Aşezările urbane: caracteristicile evolutive ale fenomenului prelegerea,
explicația,
4
urban românesc; tipologii urbane: după talie demografică, convesația euristică
funcţie; ierarhizarea complexă a oraşelor României;
caracteristici ale sistemului urban românesc actual
Agricultura: tipurile evolutive de agricultură; caracteristicile prelegerea,
explicația,
2
actuale ale principalelor tipuri de activităţi agricole; evoluţii convesația euristică
recente ale structurilor agrare și productivității agriculturii
Industria: caracteristicile etapelor de evoluţie ale industriei prelegerea,
explicația,
2
româneşti; diferenţierile spaţiale ale industriei actuale
convesația euristică
Tursimul: regionarea turistică a României. Transporturile prelegerea,
explicația,
2
rutiere, feroviare, fluviale, maritime, aeriene, speciale
convesația euristică
Evoluţia
structurilor
administrativ-teritoriale.
Structuri prelegerea,
explicația,
4
teritoriale create în scopul dezvoltării teritoriale. Disparităţi convesația euristică
inter-regionale
Bibliografie
selectivă:
Cândea, Melinda, Bran, Florina (2001), Spaţiul geografic românesc, organizare, amenajare, dezvoltare durabilă, Editura
Economică, Bucureşti ;
Cucu, V. ,(1998), România. Geografie umană şi economică, Editura Printech, Bucureşti;
Duma, M. (2004), Cercetarea, industria, economia Romaniei si conexiunile lor: diagnoze, politici, solutii, noi abordari :
studii, eseuri, articole : 1965-2004 , Editura Agir, Bucureşti;
Erdeli, G. (2006), Geografia umană a României, MEC, Bucureşti, 122 pag.;

Ianoş, I., Vlăsceanu, Gh. (1998), Oraşele României, Ed. Odeon, Bucureşti.
Iaţu. C. (2006) : Démographie et géographie du travail en Roumanie, ed. Sedcom Libris, Iaşi.
Hirschhausen, Beatrice von, (1997), Les nouvelles campagnes roumaines, Editura Belin Paris ;
Popescu, Claudia, (2000), Industria României în secolul XX, Editura Oscar Print, Bucureşti;
Rey, Violette, Groza, O., Ianoş, I., Pătroescu, Maria, Atlasul României, Editura Enciclopedică RAO, Bucureşti ;
Sandu. D. (2006): Satul românesc pe drumul spre Europa, Ed. Polirom, Iaşi
Truti, S., Cretan, R., Ancuţa-Sîrbovan, Cătălina, (2000), Geografia umană şi economică a României, Editura Mirton,
Timişoara ;
Wackermann, G., Rey, Violette (eds.), (1997), Mutations en Europe Mediane, Editura CNED-SEDES, Paris;
*** (2003-2010), Istoria Românilor, vol. I-X, Ed. Univers Enciclopedic
*** Strategia de competitivitate a României 2015-2020
*** Planul Național de Dezvoltare Rurală 2014-2020
colecția Judeţele României
*** (1992, 2002, 2011) Recesamântul populaţiei şi locuinţelor, Institutul Naţional de Statistică, Bucureşti.
baza de date INSSE Tempo online
8.2 Lucrări practice
Metode de predare
Nr. ore
Evoluția cunoașterii geografice a teritoriului României și explicația,
2
evoluția geografiei umane în România
conversația euristică
Harta evoluției demografice prin prisma dinamicii naturale și explicația, conversația euristică,
6
mecanice a populației în perioada 1966-2018
demonstrația, reprezentarea
cartografică
Harta indicelui de omogenitate etnică
explicația,
conversația
euristică,
4
demonstrația,
reprezentarea
cartografică
Analiza tipurilor regionale de habitat rural
explicația,
conversația
euristică,
2
demonstrația,
reprezentarea
cartografică
Harta generaţiilor de aşezări urbane. Analiza configuraţiei explicația,
conversația
euristică,
4
sistemelor urbane regionale
demonstrația
Harta competitivității agriculturii
explicația,
conversația
euristică,
4
reprezentarea cartografică
Regionarea industriei analizată prin reprezentări cartografice
explicația, conversația euristică
2
Regionarea turistică a României analizată prin reprezentari explicația, conversația euristică
2
cartografice
Analiza disparităților de dezvoltare la nivel regional
explicația, conversația euristică
2
Bibliografie
selectivă:
Cândea, Melinda, Bran, Florina (2001), Spaţiul geografic românesc, organizare, amenajare, dezvoltare durabilă, Editura
Economică, Bucureşti ;
Cucu, V. ,(1998), România. Geografie umană şi economică, Editura Printech, Bucureşti;
Duma, M. (2004), Cercetarea, industria, economia Romaniei si conexiunile lor: diagnoze, politici, solutii, noi abordari :
studii, eseuri, articole : 1965-2004 , Editura Agir, Bucureşti;
Erdeli, G. (2006), Geografia umană a României, MEC, Bucureşti, 122 pag.;
Ianoş, I., Vlăsceanu, Gh. (1998), Oraşele României, Ed. Odeon, Bucureşti.
Iaţu. C. (2006) : Démographie et géographie du travail en Roumanie, ed. Sedcom Libris, Iaşi.
Hirschhausen, Beatrice von, (1997), Les nouvelles campagnes roumaines, Editura Belin Paris ;
Popescu, Claudia, (2000), Industria României în secolul XX, Editura Oscar Print, Bucureşti;
Rey, Violette, Groza, O., Ianoş, I., Pătroescu, Maria, Atlasul României, Editura Enciclopedică RAO, Bucureşti ;
Sandu. D. (2006): Satul românesc pe drumul spre Europa, Ed. Polirom, Iaşi
Truti, S., Cretan, R., Ancuţa-Sîrbovan, Cătălina, (2000), Geografia umană şi economică a României, Editura Mirton,
Timişoara ;
Wackermann, G., Rey, Violette (eds.), (1997), Mutations en Europe Mediane, Editura CNED-SEDES, Paris ;
*** Strategia de competitivitate a României 2015-2020
*** Planul Național de Dezvoltare Rurală 2014-2020
colecția Judeţele României
*** (1992, 2002, 2011) Recesamântul populaţiei şi locuinţelor, Institutul Naţional de Statistică, Bucureşti.
baza de date INSSE Tempo online col. Judeţele României
9.

Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice, asociaţiilor
profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului



conținutul cursului a fost elaborat și prin consultarea structurii cursurilor similare din centrele universitare ale
consorțiului, precum și prin consultarea structurii disciplinelor corespondente din învățământul preuniversitar,
respectiv a problematicii de concurs a angajatorilor din sfera social-economică.

10. Evaluare
Tip
10.1 Criterii de evaluare
activitate

10.2 Metode de evaluare

10.3
Pondere
din nota
finală
50%

prezentarea/argumentarea logică a noţiunilor ştiinţifice; - examen final scris, complementar,
capacitatea de a explica ştiinţific situaţii problemă; examen oral, dacă se impune (în cazul
precizia în înţelegerea şi operarea cu noţiuni şi concepte suspiciunii de fraudare a examenului
cheie; situarea spaţio-temporală şi conceptuală corectă a scris, detectată în cursul corectării
elementelor/fenomenelor socio-teritoriale definitorii din lucrrării scrise); pentru a promova,
aria curriculară abordată.
studentul trebuie să obțină la
Se solicită răspunsuri sintetice.
examenul final minimum nota 5;
testele se administrează pe platforma de E-learning a
UVT, in condițiile stipulate de metodologiile redactate
pentru desfășurarea procesului de invatamant online;
10.5
- corectitudinea reprezentărilor grafice (din perspectiva - notele la LP se acordă pe parcursul 50%
Seminar / metodei cartografice și a principiilor și elementelor semestrului, la termenele stabilite;
laborator
hărții) și a interpretării acestora (tip eseu, resepctând - media notelor pentru temele de LP
structura și bibligrafia indicate); respectarea termenelor reprezintă 50% din nota disciplinei;
de predare a portofoliilor; calitatea prestațiilor pe pentru a fi promovat, studentul trebuie
parcursul semestrului (participarea activă la dezbateri);
să respecte termenele și criteriile de
- proiectele/temele se încarcă pe platforma de E-learning conținut și formă, și să obțină la
a UVT, la termenele și în formatele specificate de cadrul fiecare temă minimum nota 5.
didactic; notele vor fi vizibile pe platformă.
10.6 Standard minim de performanţă
Studenţii pot obţine nota 5, dacă îndeplinesc cel puţin 50% din cerinţele la examen şi din cerinţele minimale la temele de la
activităţile de lucrări practice, la care prezenţa și respectarea termenelor este obligatorie (exploatarea rezultatelor care vor fi
incluse în dosarul de lucrări practice al studentului, prezentarea rezultatelor, participarea la dezbateri etc.).
10.4 Curs

Data completării:21.09.2020

Data avizării în catedră/departament:

Semnătura titularului de curs

Semnătura titularului de seminar

Semnătura şefului catedrei/departamentului

