
 

1/4 

Universitatea 
Ştefan cel Mare 
Suceava 

 

FIŞA DISCIPLINEI  
 

 

1. Date despre program 

Instituţia de învăţământ superior Universitatea „Ştefan cel Mare” Suceava 

Facultatea Istorie şi Geografie 

Departamentul Geografie 

Domeniul de studii Geografie 

Ciclul de studii Licenţă 

Programul de studii Geografie 

 

2. Date despre disciplină 

Denumirea disciplinei GEOGRAFIE POLITICĂ ȘI ISTORICĂ 
Titularul activităţilor de curs Lector univ. dr. Despina SAGHIN 

Titularul activităţilor de aplicații Lector univ. dr. Despina SAGHIN 

Anul de studiu III Semestrul 6 Tipul de evaluare Colocviu 

Regimul disciplinei 

Categoria formativă a disciplinei  

DF - fundamentală, DD - în domeniu, DS - de specialitate, DC - complementară 

DS 

Categoria de opţionalitate a disciplinei:  

DO - obligatorie (impusă), DA - opţională (la alegere), DL - facultativă (liber aleasă) 

DA 

 

3. Timpul total estimat (ore alocate activităţilor didactice) 

I a) Număr de ore pe săptămână 3 Curs 1 Seminar 2 Laborator - Proiect - 

I b) Totalul de ore pe semestru din planul 

de învăţământ 
36 Curs 12 Seminar 24 Laborator - Proiect - 

 

II Distribuţia fondului de timp pe semestru: ore 

II a)Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe 16 

II b)Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 10 

II c)Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri 10 

II d)Tutoriat  - 

III Examinări 3 

IV Alte activităţi: - 

 

Total ore studiu individual II (a+b+c+d) 36 

Total ore pe semestru (I+II+III+IV) 75 

Numărul de credite 3 

 

4. Precondiţii (acolo unde este cazul) 

Curriculum   

Competenţe   

 

5. Condiţii (acolo unde este cazul) 

 Desfăşurare a cursului  Suport logistic – calculator, videoproiector 

Desfăşurare 

aplicaţii 

Seminar  Activităţile se vor fi desfăşurate în cadrul unui laborator dotat cu videoproiector, 

calculatoare  

Laborator  - 

Proiect  - 

 

6. Competenţe specifice acumulate 

Competenţe 

profesionale 

CP 3. Identificarea şi analiza  sistemelor geografice locale  și regionale 

CP 4.Prelucrarea datelor  obtinute în cadrul  unor cercetări teoretice şi analiza rezultatelor 

CP 6. Argumentarea soluţiilor pe baza coroborării informaţiilor din diferite surse,  cu caracter didactic, 

 ştiinţific  şi de popularizare din domeniul Geografiei; 

CP 9. Realizarea de studii de impact  ale activitățilorantropice asupra  mediului natural; 

Competenţe 

transversale 

CT1. Aplicarea strategiilor de muncă  eficientă şi responsabilă, pe baza principiilor, 

normelor şi a valorilor codului  de etică profesională; 



 

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

Obiectivul general al disciplinei 
 Fundamentarea cunoaşterii ştiinţifice a categoriilor cu care operează geografia 

politică și facilitarea înțelegerii mizelor spațiale ale deciziilor politice 

Obiective specifice 

 Asimilarea de căptre studenți a principalelor teorii, concepte şi modele spaţiale 

care au marcat evoluţia geografiei politice și istorice; 

 Însuşirea bazelor metodologice ale geografiei politice și istorice (identificarea 

mizelor politice, a mecanismelor de decizie politică şi administrativă, analiza 

impactului teritorial al deciziilor politice şi administrative).  

 Realizarea de aplicații practice asupra unor spații cu mare miză politico-

teritorială la nivel național și internațional. 

 

8. Conţinuturi 

CURS Nr. ore Metode de predare Observaţii 

 Contextul actual al preocupărilor politice și istorice în 

geografie. Geografie politică, geopolitică şi 

Geostrategie: delimitări conceptuale şi metodologice 

2 

Prelegerea, conversația 

euristică, problematizarea, 

învățarea prin descoperire 

 

 Epistemologia Geografiei politice şi istorice 

interferenţe cu Geopolitica 
2 

Prelegerea, conversația 

euristică, problematizarea, 

învățarea prin descoperire 

 

 Dimensiunea politico-istorică a sistemului economic 

mondial 
2 

Prelegerea, conversația 

euristică, problematizarea, 

învățarea prin descoperire 

 

 Geografia politică și istorică a statului (teritoriul de stat, 

populaţia statului, economia statului)  
2 

Prelegerea, conversația 

euristică, problematizarea, 

învățarea prin descoperire 

 

 Geografia politică și istorică a etniei, naţiunii şi 

minorităţilor etno-naţionale 
2 

Prelegerea, conversația 

euristică, problematizarea, 

învățarea prin descoperire 

 

 Geografia politică și istorică a frontierelor 2 

Prelegerea, conversația 

euristică, problematizarea, 

învățarea prin descoperire 

 

 Geografia politică și istorică a spaţiilor transfrontaliere, 

suprastatale şi substatale 
2 

Prelegerea, conversația 

euristică, problematizarea, 

învățarea prin descoperire 

 

Bibliografie 

 

- Bailly A. et al., 1998, Les concepts de la geographie humaine, Ed. Armand/Colin, Paris.  

- Bodocan, V., 1997, Geografie politică, Ed. Presa Universitară Clujeană, Cluj-Napoca.  

- Claval, P., 1994, Géopolitique et géostratégie, Nathan Université, Paris.  

- Costachie, S., 2004, Geografie politică, Editura Universităţii din Bucureşti.  

- Ilieş, Al., 1999, Elemente de Geografie politică, Ed. Universităţii din Oradea.  

- Neguţ, S., Cucu, V., Vlad, L-B, 2004, Geopolitica României, Editura Transversal, Bucureşti.  

- Popa, N., 1999, Elemente de unitate şi alteritate în spaţiul geografic românesc (I, II). Rev. Română de Geografie 

Politică, Oradea, Anul I, nr. 1, 2.  

- Popa, N., 2006, Frontiere, regiuni transfrontaliere si dezvoltare regională în Europa Mediană, Editura Universităţii 

de Vest, Timişoara.  

- Rosière S., 2007, Géographie politique et géopolitique, Ellipses, Paris.  

- Simileanu,V., Săgeată R., 2009, Geopolitica României, Ed. Top Form, Bucureşti 

Bibliografie minimală 

 

- Costachie, S., 2004, Geografie politică, Editura Universităţii din Bucureşti.  

- Ilieş, Al., 1999, Elemente de Geografie politică, Ed. Universităţii din Oradea.  

- Neguţ, S., Cucu, V., Vlad, L-B, 2004, Geopolitica României, Editura Transversal, Bucureşti.  

- Popa, N., 1999, Elemente de unitate şi alteritate în spaţiul geografic românesc (I, II). Rev. Română de Geografie 

Politică, Oradea, Anul I, nr. 1, 2.  

- Popa, N., 2006, Frontiere, regiuni transfrontaliere si dezvoltare regională în Europa Mediană, Editura Universităţii 

de Vest, Timişoara.  

 
 
 



 

APLICAȚII (Seminar) Nr. ore Metode de predare Observaţii 

 Geografie electorală – analiza principalelor sisteme 

electorale şi modelarea lor spaţială  
2 

Conversaţia euristică  

Instruirea asistată de calculator 

Problematizarea 

 

 Geografia politică și istorică a spaţiilor conflictuale – 

studii de caz realizate individual sau pe grupe asupra 

unor spaţii conflictuale regionale de pe Glob 

6 

Explicatia 

Conversatia euristica 

Problematizarea 

 

 Geografia politică și istorică  a României – analiză 

SWOT a potenţialului geopolitic şi a poziţiei 

geostrategice a României  

4 

Conversatia euristica 

Problematizarea 

Expunerea 

 

 Modele politico-teritoriale şi indici specifici analizei de 

geografie politică  
4 

Problematizarea 

Conversatia euristica 

Demonstrația 

 

 Exploatarea cartografică a rezultatelor obţinute prin 

analiza potenţialului geopolitic şi a poziţiei 

geostrategice a României 

6 
Expunerea 

Instruirea asistată de calculator 

 

 Minorităţi naţionale în România şi comunităţi 

româneşti în afara graniţelor de stat ale României – 

studii de caz 

6 

Explicatia 

Conversatia euristica 

Instruirea asistata de calculator 

 

Bibliografie 

- Bodocan, V., 1997, Geografie politică, Ed. Presa Universitară Clujeană, Cluj-Napoca.  

- Claval, P., 1994, Géopolitique et géostratégie, Nathan Université, Paris.  

- Costachie, S., 2004, Geografie politică, Editura Universităţii din Bucureşti.  

- Ilieş, Al., 1999, Elemente de Geografie politică, Ed. Universităţii din Oradea.  

- Neguţ, S., Cucu, V., Vlad, L-B, 2004, Geopolitica României, Editura Transversal, Bucureşti.  

- Popa, N., 1999, Elemente de unitate şi alteritate în spaţiul geografic românesc (I, II). Rev. Română de Geografie 

Politică, Oradea, Anul I, nr. 1, 2.  

- Popa, N., 2006, Frontiere, regiuni transfrontaliere si dezvoltare regională în Europa Mediană, Editura Universităţii 

de Vest, Timişoara.  

- Rosière S., 2007, Géographie politique et géopolitique, Ellipses, Paris.  

- Simileanu,V., Săgeată R., 2009, Geopolitica României, Ed. Top Form, Bucureşti. 

Bibliografie minimală 

- Costachie, S., 2004, Geografie politică, Editura Universităţii din Bucureşti.  

- Ilieş, Al., 1999, Elemente de Geografie politică, Ed. Universităţii din Oradea.  

- Popa, N., 2006, Frontiere, regiuni transfrontaliere si dezvoltare regională în Europa Mediană, Editura Universităţii 

de Vest, Timişoara.  

- Simileanu,V., Săgeată R., 2009, Geopolitica României, Ed. Top Form, Bucureşti 

 

9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice, 

asociaţiilor profesionale şi angajatorilor reprezentativi din domeniul aferent programului 

 Conţinuturile sunt adaptate la cerinţele de pregătire necesare pieţei muncii şi la nevoia de competenţe aşteptate de 

angajatori şi reflectă cele mai noi preocupări domeniu, la nivel mondial. 

 

10. Evaluare 

Tip activitate Criterii de evaluare Metode de evaluare 
Pondere din nota 

finală 

Curs 

Însuşirea corectă a terminologiei, însuşirea 

teoretică  a metodelor de analiză folosite în 

analiza politică și istorică a unor 

regiuni/teritorii, parcurgerea bibliografiei 

Examinare scrisă 50 % 

Seminar 

Abilităţi de utilizare a programului Philcarto 

Însușirea corectă a modelelor politico-teritoriale 

şi a indicilor specifici analizei de geografie 

politică și istorică 

Evaluare pe parcurs, test 

docimologic 
50 % 

Laborator  - - - 

Proiect  - - - 

Standard minim de performanţă 

 cunoaşterea problemelor de bază din domeniul Geografiei politice și istorice; 

 însuşirea corectă a terminologiei de specialitate; 



 abilităţi de utilizare a programului Philcarto; 

 însuşirea metodelor de analiză folosite în analiza politică și istorică. 

 

 

Data completării Semnătura titularului de curs Semnătura titularului de aplicaţie 

15.09.2021 Despina Saghin  

                                                

Data avizării în departament Semnătura directorului de departament 

27.09.2021 Despina Saghin 

 

Data aprobării în Consiliul facultăţii Semnătura decanului 

27.09.2021 Florin Pintescu 

 


