
 
 

 

 FIŞA DISCIPLINEI  
 

 

 

2. Date despre disciplină 

2.1 Denumirea disciplinei Geografie  

2.2 Titularul activităţilor de curs  

2.3 Titularul activităţilor de seminar  

2.4 Anul de studiu I 2.5 Semestrul  I 2.6 Tipul de evaluare E 2.7 Regimul disciplinei Ob. 

 

 

3. Timpul total estimat (ore pe semestru al activităţilor didactice) 

3.1 Număr de ore pe săptămână 3 din care:   3.2 curs 1 3.3 seminar 1 

3.4 Total ore din planul de învăţământ 28 din care:   3.5 curs 14 3.6 seminar/laborator 14 

Distribuţia fondului de timp  ore 

Studiul după manual, suport de curs, bibliografie și notițe 8 

Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 1 

Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii și eseuri  6 

Tutoriat  4 

Examinări 3 

Alte activităţi................................... - 

3.7 Total ore studiu individual 22 

3.9 Total ore pe semestru 50 

3. 10 Numărul de credite 2 

 

 

 

1. Date despre program 

1.1 Instituţia de învăţământ superior Universitatea ”Dunărea de Jos” din Galați 

1.2 Facultatea  Economie și Administrarea Afacerilor 

1.3  Departamentul Administrarea Afacerilor 

1.4 Domeniul de studii  Cibernetică, statistică și informatică economică 

1.5 Ciclul de studii Licență 

1.6 Programul de studii/Calificarea Informatică Economică 

6. Competenţele specifice acumulate  
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C1.1 Recunoasterea si descrierea  conceptelor., teoriilor, principiilor si metodelor de investigare a 

fenomenelor si proceselor economice 

C1.2 Explicarea si interpretarea cerintelor specifice  investigarii fenemoenelor si proceselor economice 
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CT2 Identificarea rolurilor şi responsabilităţilor într-o echipă plurispecializată şi aplicarea de tehnici de 

relaţionare şi muncă eficientă în cadrul echipei. 

CT3 Identificarea oportunităţilor de formare continuă şi valorificarea eficientă a resurselor şi tehnicilor de 

învăţare pentru propria dezvoltare  

 



 
 

 

 

 

 

8. Conţinuturi 

8. 1 Curs Metode de predare Observaţii 

Regiunea-realitate sau construcție strategică? prelegere o prelegere 

Marile blocuri comerciale ale lumii-alternative la slăbirea puterii 

statelor naționale 

prelegere o prelegere 

Resursele umane ale Terrei- repartiția geografică, dinamica 

naturală și mișcarea migratory 

prelegere o prelegere 

Structura populației pe glob. Îmbătrânirea demografică și 

disparități înregistrate de forța de muncă la nivel mondial 

prelegere o prelegere 

Coordonatele resurselor energetice mondiale (petrol, gaze 

naturale, cărbuni) 

prelegere o prelegere 

Analiza activităților economice și a principalilor indicatori ai 

nivelului de dezvoltare economică pe Glob 

prelegere o prelegere 

Principalele regiuni și centre turistice pe Glob prelegere o prelegere 

Bibliografie  

Bodocan V., Geografie politică, Editura Presa Universitară Clujeană,  1997 

 Cândea Melinda, Peptenatu D. (2002), Geografia agriculturii, Editura Universităţii din Bucureşti, Bucureşti. 

Cândea Melinda, Bran Florina, Cimpoeru Irina (2006), Organizarea, amenajarea şi dezvoltarea durabilă a spaţiului  

geografic, Editura Universitară, Bucureşti. 

Erdeli G., Braghină C., Frăsineanu D. (2001), Geografie economică mondială, Editura Fundaţiei „România de 

Mâine”, Bucureşti. 

Neguț S. (coordonator), Geografie economică mondială, Editura METEOR PRESS, 2009 

7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate) 

 

7.1 Obiectivul general al disciplinei  
 Disciplina Geografie Economică are menirea de a transmite studenţilor 

relaţia care există între structura, repartiţia şi producţia activităţilor economice, 
dar şi complexitatea fenomenelor economice în raport cu spaţiul geografic. 
Prelegerile vizează principalele procese socio-economice care evoluează în 
acord cu dezvoltarea economică: schimbări în structura resurselor umane, 
impactul dezvoltării industriei  asupra mediului geografic, valorificarea 
resurselor energetice pe plan mondial, importanţa agriculturii mondiale pentru 
necesarul de hrană şi asigurarea materiei prime pentru industrie, importanța 
infrastructurii de transport pentru valorificarea potențialului turistic si circulația 
turistică  

 

 

 

 

7.2 Obiectivele specifice  

 Înţelegerea rolului resurselor (naturale şi umane) și valorificării lor 
eficiente şi raţionale în economie, precum şi a corelaţiilor dintre dezvoltarea 
economică şi problemele mediului; 

 Formarea unei gândiri economice active şi profund fundamentate pe 
realităţile economice, sociale şi ecologice. 

 Identificarea unor situații concrete de aplicare a teoriilor şi principiilor 
specifice geografiei economice; 

 Deprinderea studenţilor cu metodele şi instrumentele de analiză 
specifice geografiei economice, în scopul elaborării şi realizării unor proiecte 
privind gestionarea eficientă a resurselor umane, agroalimentare, de materii 
prime pentru industrie, turistice. 

 Manifestarea unei atitudini pozitive şi responsabile faţă de rolul şi 
importanţa geografiei economice în activitatea economică şi socială. 



 
 

 

Negut, S. , Geopolitica.Universul Puterii, Editura Meteor Press, București, 2008 

Negoescu B.,Vlãsceanu Gh., Geografie economicã. Resursele Terrei, Editura Meteor Press. București, 2001 

Peptenatu, D., Geografie Economică mondială, Editura Credis, București, 2009 

Ungureanu, A., Muntele I., Geografia populației, Editura SedCom Libris, Iași, 2006 

8. 2 Seminar/laborator Metode de predare Observaţii 

Analiza hărții politice contemporane (state, ansambluri regionale) Explicații și discuții  

Problematizare 

Exerciţii de reflecţie 

Dezbatere 

Explicaţie 

Lucrul în echipă 

Prezentări proiecte 

Demonstraţie cu 

ajutorul 

mijloacelor moderne 

audio-vizuale (scurte 

prezentări 

PowerPoint) 

Demonstraţie cu 

ajutorul 

materialelor didactice 

specifice (anuare 

statistice, grafice) 

1 seminar 

Realizarea și interpretarea de hărți tematice la nivel mondial 1 seminar 

 

Calcularea, cartografierea și interpretarea principalilor indicatori 

geodemografici și ai forței de muncă 

1 seminar 

Realizarea de analize geografico-economice la nivel mondial 

(Tipuri de peisaje agrare pe glob, Criza energetică şi noi surse 

de energie, Factori şi forme de localizare a industriei., Rolul 

transporturilor rutiere şi navale în comerţul mondial, Marile 

aeroporturi ale lumii şi rolul transporturilor aeriene în turism şi 

Afaceri, Resursele turistice şi forme de turism practicate în 

Europa) 

 

4 seminarii 

Bibliografie 

Bodocan V., Geografie politică, Editura Presa Universitară Clujeană,  1997 

 Cândea Melinda, Peptenatu D. (2002), Geografia agriculturii, Editura Universităţii din Bucureşti, Bucureşti. 

Cândea Melinda, Bran Florina, Cimpoeru Irina (2006), Organizarea, amenajarea şi dezvoltarea durabilă a spaţiului  

geografic, Editura Universitară, Bucureşti. 

Erdeli G., Braghină C., Frăsineanu D. (2001), Geografie economică mondială, Editura Fundaţiei „România de 

Mâine”, Bucureşti. 

Neguț S. (coordonator), Geografie economică mondială, Editura METEOR PRESS, 2009 

Negut, S. , Geopolitica.Universul Puterii, Editura Meteor Press, București, 2008 

Negoescu B.,Vlãsceanu Gh., Geografie economicã. Resursele Terrei, Editura Meteor Press. București, 2001 

Peptenatu, D., Geografie Economică mondială, Editura Credis, București, 2009 

Ungureanu, A., Muntele I., Geografia populației, Editura SedCom Libris, Iași, 2006 

 

 

 

10. Evaluare 

Tip activitate 10.1 Criterii de evaluare 10.2 Metode de evaluare 
10.3 Pondere 

din nota finală 

10.4 Curs 

 Cunoaşterea terminologiei utilizate   

 

 

examen 

 

 

 

60% 

 Capacitatea de utilizare adecvată a 
noţiunilor specifice disciplinei 

 Înţelegerea importanţei studiilor de 
caz în geografia economică 

9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice, asociaţiilor 

profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului 

Tematica disciplinei este în concordanţă cu programa analitică din alte centre universitare și asigură studenţilor 

asimilarea conceptelor de bază din domeniu 



 
 

 

10.5 

Seminar/laborator 

         Realizarea unei analize geografico-
economice complete asupra unei regiuni 
la nivel mondial ; 

  test de cunoaștere a hărții politice 
mondiale; 

 

 

 

test&prezentare proiect 

 

 

 

40% 

10.6 Standard minim de performanţă 

 Cunoaşterea în linii mari a terminologiei utilizate la cursuri și seminarii; 

 Realizarea unei analize geografico-economice complete asupra unei regiuni la nivel mondial conform 
structurii solicitate 

 

   

   

   

  

  

 

 


