FIŞA DISCIPLINEI
1. Date despre program
1.1 Instituţia de învăţământ superior
UNIVERSITATEA DE VEST DIN TIMISOARA
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 / Cod calificare L10401002050
Ocupaţii posibile conform COR:
Administrator de risc - 241240; Analist teritorial - 263205; Asistent de cercetare în geografie - 263213;
Cartograf - 216501; Consilier administratia publica - 242201; Geograf - 263202; Planificator/ specialist plan
sinteze - 241255; Profesor în învăţământul gimnazial – 233002.
2. Date despre disciplină
2.1 Denumirea disciplinei
2.2 Titularul activităţilor de curs

PRACTICĂ DE SPECIALITATE
PROF. UNIV. DR. LUCIAN DRĂGUŢ
LECT. UNIV. DR. IONUŢ ZISU
2.3 Titularul activităţilor de seminar
PROF. UNIV. DR. LUCIAN DRĂGUŢ
LECT. UNIV. DR. IONUŢ ZISU
2.4 Anul de studiu I
2.5 Semestrul
II 2.6 Tipul de evaluare
C 2.7 Regimul disciplinei
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 seminar/laborator
3.4 Total ore din planul de învăţământ 40
din care: 3.5 curs
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
Activităţi practice
Tutoriat
Examinări
Alte activităţi
3.7 Total ore studiu individual
35
3.8 Total ore pe semestru
75
3.9 Numărul de credite
3

Ds

40
40
35
15
10
6
4

4. Precondiţii (acolo unde este cazul)
4.1 de curriculum
Disciplină impusă conform Planului de învăţământ de la Specializarea Geografia
turismului, anul I de studii
4.2 de competenţe
Definirea şi descrierea principalelor noţiuni, legităţi, procese şi fenomene geografice,
explicarea genezei şi evoluţiei lor; Prelucrarea datelor obtinute in cadrul unor cercetari
practice şi analiza rezultatelor

5. Condiţii (acolo unde este cazul)
5.1 de desfăşurare a cursului



Aplicaţii practice pe teren în Ungaria

5.2 de desfăşurare a seminarului/laboratorului



Aplicaţii practice pe teren în Ungaria

Competenţe
transversale

Competenţe profesionale

6. 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
 Identificarea şi analiza potenţialului geografic turistic
 Prelucrarea datelor obtinute in cadrul unor cercetari practice şi analiza rezultatelor
 Folosirea GIS 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 si interdisciplinaritatii in abordarea domeniului geografiei




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 continuă în scopul inserţiei şi adaptabilităţii la
cerinţele pieţei muncii.

7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate)
7.1 Obiectivul general al disciplinei 
Cunoaşterea complexă şi înţelegerea problemelor de geografie
fizică şi umană particularizate pentru zona Ungariei
7.2 Obiectivele specifice
1. Cunoaştere şi înţelegere (cunoaşterea şi utilizarea adecvata a
noţiunilor specifice disciplinei)
o cunoaşterea caracteristicilor naturale si social-economice ale
spaţiului de studiu, precum si a conditionărilor datorate statutului
de zonă turistică;
o cunoaşterea şi înţelegerea tipului de habitat turistic montan;
o cunoasterea cadrului instituţional si politic, de susţinere si
monitorizare a spaţiului de studiu;
o înţelegerea modului de aplicare a abordării de tip participativ a
dezvoltării turistice locale si regionale;

o conştientizarea şi înţelegerea conţinuturilor şi a metodelor
ştiinţifice, operaţionale, ca mod de analiză, investigare şi
explicare a relaţiilor care se stabilesc în cadrul comunităţilor
umane, deprinderea unor metode de cercetare a spaţiului turistic
montan.
2. Explicare si interpretare (explicarea si interpretarea unor idei,
proiecte, procese, precum şi a conţinuturilor teoretice si practice ale
disciplinei)
o explicarea şi înţelegerea conceptelor fundamentale cu care operează
geografia fizică, din perspectiva studiului întreprins asupra zonelor
montane cu potenţial turistic;
o explicarea fizionomiei si funcţionalităţii spaţiului de studiu, pe baza
cunoasterii componentelor fizico-geografice si antropice si a evolutiei
acestora în diverse contexte social-istorice si turistice;

o aprecierea corectă a impactului statutului de arie protejată asupra
componentelor spaţiului studiat;

o aprecierea corectă a oportunităţii propunerilor de proiecte de dezvoltare
cuprinse în strategiile localităţilor si a regiunii de dezvoltare.

3. Instrumental – aplicative (proiectarea, conducerea si evaluarea
activităţilor practice specifice; utilizarea unor metode, tehnici si
instrumente de investigare si de aplicare)
o formarea unui sistem propriu de deprinderi, priceperi şi metodologii cu
privire la cercetarea spaţiului din perspectivă fizico-geografică;
o dobândirea de către studenţi a abilităţilor de analiză, conceptualizare si
interpretare;
o cunoaşterea tehnicilor de lucru folosite în investigarea problematicii de
dezvoltare turistică regională si locală;
o elaborarea de materiale de sinteză incluzând materiale grafice si
cartografice;
o prelucrarea si interpretarea datelor si informaţiilor colectate din
bibliografie si de pe teren.
4. Atitudinale (manifestarea unei atitudini pozitive si responsabile fata de
domeniul ştiinţific / cultivarea unui mediu ştiinţific centrat pe valori si
relaţii democratice / promovarea unui sistem de valori culturale, morale
şi civice / valorificarea optima si creativa a propriului potenţial în
activităţile ştiinţifice / implicarea în dezvoltarea instituţională şi în
promovarea inovaţiilor ştiinţifice / angajarea in relaţii de parteneriat cu
alte persoane - instituţii cu responsabilităţi similare / participarea la
propria dezvoltare profesionala)
 formarea unei atitudini pozitive, responsabile faţă de cunoaştere;
 promovarea spiritului de lucru în echipă;
 respectarea valorilor spaţiului cultural; formarea unui mod de
acţiune conform cu mecanismele de funcţionare, evoluţie şi
dezvoltare al acestuia;
 implicarea studenţilor în afirmarea prestigiului departamentului si
al universităţii.
8. Conţinuturi
8.1 Curs
1. Familiarizarea cu problematica dezvoltării în
diferite tipuri de spații și cu mecanismenele de
gestiune a impactului antropic asupra componentelor
naturale, în condiții de asigurare a optimului
dintre resurse și nevoile de dezvoltare.
2. Prezentarea aspectelor naturale si social-economice
ale diferitelor tipuri de spații vizitate: istoricul
constituirii, limite, suprafaţa, componenete naturale
(relief, elemente de hidrografie, vegetaţie, fauna) si
respectiv componente antropice (populaţie,
caracteristici volutive si structurale ale populaţiei,
reţeaua de asezări – tipologie funcţională, economie,
axe de transport, fluxuri, presiunea antropică).
3. Contextul instituţional si administrativ al
dezvoltării regionale si locale în aria lacului Balaton si
a capitalei Budapesta: nivele de competenţă ale
comitatelor, regiunii de dezvoltare, respectiv
comunităţilor locale; instituţii implicate; documente
de dezvoltare.
4. Managementul vini-viticol din zona Pecs:

Metode de predare
Prelegerea ştiinţifică (introductivă,
curentă, finală; dialogată, prelegere cu
oponent, prelegere team teaching,
prelegere cu dezbatere),
Alte metode: explicaţie, descriere,
explicaţia ştiinţifică, demonstraţia,
problematizare, studii de caz,. conversaţie
euristică, dezbaterea, asaltul de idei
(brainstorming).
Prelegerea ştiinţifică (introductivă,
curentă, finală; dialogată, prelegere cu
oponent, prelegere team teaching,
prelegere cu dezbatere),
Alte metode: explicaţie, descriere,
explicaţia ştiinţifică, demonstraţia,
problematizare, studii de caz,. conversaţie
euristică, dezbaterea, asaltul de idei
(brainstorming).

Observaţii

organizarea si funcţionarea zonei viticole, instrumente
simecanisme de realizare a vinului; modalităţi de
semnalizare; strategii de diseminare a informaţiei, de
marketing.
5. Dezvoltarea economică locală în contextul
dezvoltarii agroturistice: oportunităţi si obstacole,
situaţii conflictuale, adaptarea activităţilor tradiţionale
– agricultura si turismul, evoluţii funcţionale recente,
managementul ocupării terenurilor.
6. Rolul mecanismelor identitare in crearea si
afirmarea unui brand turistic regional. Actorii
mecanismelor identitare, asociatiile culturale si
turistice. Elementele de sustinere fianciara:
programele europene: tipuri, evolutie, exemple de
succes.
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8.2 Activităţi practice
Metode de predare
Observaţii
1. Prezentarea metodelor de cercetare specifice
studiului spaţiilor turistice.
Activităţi didactice pe grupuri de
2. Procedee, metode şi tehnici de analiză şi lucru;
documentare
Activităţi practice individuale
3. Analiza spaţiului unei zone cu funcţie Discuţii, dezbatere,
turistică – proiect individual de cercetare şi problematizare, conversaţie
fişe de observaţie
euristică, algoritmizare, descriere,

4. Tehnici de abordare a peisajului rural
5. Susţinerea proiectului realizat

modelare, documentarea, crearea
şi susţinerea referatului ştiinţific,
observaţie participativă şi
etnografică, analize pe teren,
interpretarea peisajului ca text,
analiza contrastelor funcţionale şi
fizionomice din cadrul spaţiului
urban etc.

Bibliografie
1. idem cu segmental anterior.
9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice,
asociaţiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului
 Conţinutul practicii asigură studentului cunoştinţe de specialitate, oferindu-i o bună pregătire pentru
interpretarea competentă a realităţilor geografice, în echipă multidisciplinară, pe diverse paliere
ierarhice, aplicând strategii de muncă eficientă şi responsabilă, pe baza principiilor, normelor şi a
valorilor codului de etică profesională.

10. Evaluare
Tip
10.1 Criterii de evaluare
activitate
10.4
a) Criteriile generale de evaluare sunt:
Parte
- completitudinea şi corectitudinea cunoştinţelor;
teoretică - coerenţa logică, fluenţa, expresivitatea, forţa de
argumentare;
- capacitatea de a opera cu cunoştinţele asimilate
în activităţi intelectuale complexe;
- capacitatea de aplicare în practică, în contexte
diferite, a cunoştinţelor învăţate;
- capacitatea de analiză, de interpretare
personală, originalitatea, creativitatea;
- evitarea fenomenele de apreciere şi notare
subiectivă;
- gradul de asimilare a limbajului de specialitate
şi capacitatea de comunicare
- notarea se va considera corectă, dacă va
corespunde următoarelor caracteristici:
- obiectivitatea (exactitatea, precizia,
corectitudinea, responsabilitatea şi competenţa
docimologică);
- validitatea (nota acordată va corespunde
poziţiei ierarhice din sistemul de notare – cu
cifre, litere, calificative);
- fidelitatea (nota acordată de un examinator se
consideră fidelă dacă coincide cu nota
acordată de un alt examinator).
b) Criteriile specifice de evaluare sunt criterii
care decurg din particularităţile disciplinelor de
învăţământ.
c) Criterii vizând aspectele
atitudinale şi motivaţionale ale activităţii
studenţilor, cum sunt: conştiinciozitatea,
interesul pentru studiul individual, participarea
activă la seminarii, frecvenţa la cursuri etc.

10.2 Metode de evaluare
• evaluare sumativă şi finală
prin colocviu de practică;
evaluarea aplicaţiilor practice
desfăşurate şi a fişelor
individuale de lucru şi
observaţie;
evaluarea cartărilor
individuale.

10.3 Pondere
din nota finală
100%

10.5
a) Criteriile generale de evaluare sunt:
• evaluare sumativă şi evaluare 100%
Parte
- completitudinea şi corectitudinea cunoştinţelor; finală a lucrărilor practice
aplicativă - coerenţa logică, fluenţa, expresivitatea, forţa de desfăşurate pe teren..
argumentare;
- capacitatea de a opera cu cunoştinţele asimilate
în activităţi intelectuale complexe;
- capacitatea de aplicare în practică, în contexte
diferite, a cunoştinţelor învăţate;
- capacitatea de analiză, de interpretare
personală, originalitatea, creativitatea;
- evitarea fenomenele de apreciere şi notare
subiectivă;
- gradul de asimilare a limbajului de specialitate
şi capacitatea de comunicare
- notarea se va considera corectă, dacă va
corespunde următoarelor caracteristici:
- obiectivitatea (exactitatea, precizia,
corectitudinea, responsabilitatea şi competenţa
docimologică);
- validitatea (nota acordată va corespunde
poziţiei ierarhice din sistemul de notare – cu
cifre, litere, calificative);
- fidelitatea
b) Criteriile specifice de evaluare sunt criterii
care decurg din particularităţile disciplinelor de
învăţământ.
c) Criterii vizând aspectele
atitudinale şi motivaţionale ale activităţii
studenţilor, cum sunt: conştiinciozitatea,
interesul pentru studiul individual, participarea
activă la seminarii, frecvenţa la cursuri etc
10.6 Standard minim de performanţă
Studenţii pot obţine nota 5, dacă fac dovada îndeplinirii acceptabile a cel puţin 50% din cerinţele teoretice şi a
cerinţelor minimale de la activităţile de lucrări practice, la care prezenţa este obligatorie.
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