Universitatea
Ştefan cel Mare
Suceava

Fișa disciplinei
1. Date despre program
Instituţia
de
învăţământ Universitatea „Ştefan cel Mare” din Suceava
superior
Facultatea

Istorie şi Geografie

Departamentul

Geografie

Domeniul de studii

Geografie

Ciclul de studii

Licenţă

Programul de studii/calificarea

Geografie

2. Date despre disciplină
Denumirea disciplinei

ORGANIZAREA SPAȚIULUI GEOGRAFIC

Titularul activităţilor de curs

Conf. univ. dr. Viorel Neculai CHIRIŢĂ

Titularul activităţilor de seminar

Conf. univ. dr. Viorel Neculai CHIRIŢĂ

Anul
studiu

de II

Semestrul

3

Tipul de evaluare

colocviu

Regimul
disciplinei

Categoria formativă a disciplinei
DF
DF - fundamentală, DD - în domeniu, DS - de specialitate, DC complementară
Categoria de opţionalitate a disciplinei:
DA
DO - obligatorie (impusă), DA - opţională (la alegere), DL - facultativă
(liber aleasă)
3. Timpul total estimat (ore alocate activităţilor didactice)

I a) Număr de ore pe săptămână
3 Curs 2 Seminar 1
I b) Totalul de ore pe semestru din 42 Curs 28 Seminar 14
planul de învăţământ
II Distribuţia fondului de timp pe semestru:
II a)Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe

Laborator
Laborator

-

Proiect Proiect ore
20

II b)Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de 20
specialitate şi pe teren
II c)Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri
15
II d)Tutoriat
III Examinări
3
IV Alte activităţi:
Total ore studiu individual II (a+b+c+d)

55

Total ore pe semestru (I+II+III+IV)
Numărul de credite

100
4

4. Precondiţii (acolo unde este cazul)
Curriculum
Competenţe

5. Condiţii (acolo unde este cazul)
Desfăşurare a cursului
• Scenariul I: Transmiterea cursului on line/conectarea la Google
Meet/Zoom; posibilitatea comunicării bidirecționale;
• Prezentarea cursului secvențial pe Google Classroom; prezentarea
cursurilor ppt;
• Scenariul II: sala cu dotări specifice: videoproiector şi PC conectat
Internet, hărţi generale şi tematice ale continentelor, hărţi regionale
la nivel mondial, continental, hărţi tematice; Tematica si ppt sunt de
asemenea prezentate pe Google CLassroom- OST/2020
Desfăşurare Seminar
• Sala cu dotări specifice, videoproiector şi PC conectat Internet, hărţi
aplicaţii
tematice la nivel continental şi regional; documente de bibliografie;
• prezentarea unor referate de specialitate în cadrul orelor de seminar.
Prezentarea temelor de seminar, secvențial pe Google Classroom;
• Teme de control periodice prin Googel Clasroom;
• prezentarea unor referate cu tematici de geografie regională în cadrul
orelor de seminar.
Laborator Proiect
6. Competenţe specifice acumulate
CP 1. Definirea şi descrierea principalelor noţiuni
• legi, procese şi fenomene geografice, explicarea genezei şi evoluţiei lor, evaluarea
consecinţelor pe care le au asupra sistemelor;
• C1.1. Evaluarea consecințelor fenomenelor și proceselor geografice asupra sistemelor
naturale și antropice;
CP 2. Identificarea şi analiza sistemelor geografice locale și regionale
• C 2.1. Identificarea componentelor sistemului fizico-geografic la nivel local şi regional;
• C 2.2. Identificarea componentelor sistemului socio-geografic la nivel local şi regional;
CP 3.Prelucrarea datelor obtinute încadrul unor cercetări teoretice şi analiza rezultatelor
• C3.1. Identificarea surselor de date ce pot fi utilizate pentru analiza componentelor
Competenţe
sistemului geografic;
profesionale
• C3.2. Colectarea datelor pentru analize geografice la nivel local şi regional;
• C3.3.Prelucrarea datelor colectate prin metode specific;
• C.3.4. Analiza rezultatelor obţinute din perspectiva diferenţierilor macro şi micro
teritoriale;
CP 4. Argumentarea soluţiilor pe baza coroborării informaţiilor din diferite surse, cu
caracter didactic, ştiinţific şi de popularizare din domeniul Geografiei;
• C4.1. Efectuarea de corelații între informațiile geografice;
• C4.2. Selectarea şi interpretarea informaţiilor furnizate de diversele surse consultate;
• C4.3. Realizarea unor corelaţii între informaţiile selectate în vederea obţinerii unei imagini
de ansamblu asupra sistemului geografic;
C5.1. Selectarea și utilizarea metodelor și programelor GIS adecvate cercetării

Competenţe
transversale

sistemelor geografice
C5.2. Efectuarea analizei statistice și spațiale în cadrul GIS
C5.3. Utilizarea GIS pentru analiza componentelor geografice si a reprezentarii lor
cartografice
CP6 Analiza componentelor geografice în studii de fezabilitate pentru investiții;
C6.1. Analiza componentelor sistemului-geografic in proiecte de investiții;
C6.2. Identificarea factorilor restrictivi de natura geografica in dezvoltarea unor
proiecte de investitii;
CP 7. Realizarea de studii de impact ale activitățilorantropice asupra mediului
natural;
C7.1. Realizarea si evaluarea impactului activităților industriale asupra
sistemelor geografice locale sau regionale;
C7.2. Realizarea si evaluarea impactului activităților agricole asupra sistemelor
geografice locale sau regionale;
C7.3. Realizarea si evaluarea impactului activităților turistice asupra sistemelor
geografice locale sau regionale;
• CT1. Aplicarea strategiilor de muncă eficientă şi responsabilă, pe baza principiilor,
normelor şi a valorilor codului de etică profesională
• CT2. Aplicarea tehnicilor de muncă eficientă în echipă multidisciplinară, atitudine etică
faţă de grup, respect faţă de diversitate şi multiculturalitate;
• acceptarea diversităţii de opinie;
• CT3. Autoevaluarea nevoii de formare profesională continuă în scopul inserţiei şi
adaptabilităţii la cerinţele pieţii muncii

7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate)
Obiectivul general OG1- Obiectivul general al cursului este reprezentat de cunoaşterea
al disciplinei
operaţionalizarea, corelarea şi integrarea conceptelor de bază organizare,
planificare, teritoriu în ansamblul noţional geografic
OG2 - formarea competenţelor specifice privind abordarea geografică a
organizării teritoriului şi articularea lor cu competenţele generale privind
diagnoza şi prognoza teritorială
OG3 - formarea abilităţilor şi competenţelor de lucru cu materiale specifice
activităţii de organizare spaţiului geografic;
OG4 - Identificarea parametrilor privind diferenţierile regionale, fizicogeografice şi socio-economice în cadrul continentelor;
Obiective
OS1 - Cunoaşterea şi dezvoltarea capacităţii de prezentare a elementelor de
specifice
geografie regională mondială. Cunoaşterea modalităţilor de analiză a
informaţiei geografice regionale.
OS2 - Înţelegerea noţiunilor de regiune geografică şi de peisaj geografic
complex;
OS3 - Dobândirea capacităţii de identificare a trăsăturilor şi tipurilor de
peisaje geografice înţelegerea şi argumentarea unei soluţii din perspectivă
geografică asupra organizării teritoriului

8. Conţinuturi
CURS
1. Conceptele de bază in organizarea spaţiului ,
inclusiv a celui geografic.

Nr.
ore
2

Metode de predare

Observaţii

Expunerea logică a interpretarea
problematicii
datelor
din
studii de caz

2. Fundamentarea teoretică a procesului de
organizare spaţială.
• Actorii organizării şi planificării
• Categoria spațiului geografic.
• Particularitățile cantitative și calitative ale
spațiului geografic.
• Componentele operaționale ale spațiului
geografic
• Tipuri de organizare – organizarea naturală.
Regiuni şi sisteme naturale
• Principiile organizării spațiului geografic.
Legile fundamentale ale organizării spațiului
geografic.
3. Tipuri de organizare spaţială în diferitele
categorii de spaţii geografice; componentele
sistemului de spații geografice)
4. Organizarea antropică – tipuri de regiuni şi
spaţii organizate
• Spațiul geografic urban.
• Tipuri și forme de structurare și de
funcționalitate urbană. Zonificare urbană.
Dimensiuni contemporane ale formelor de
urbanism actuale.
5. Organizarea teritorială în regiuni industriale.
• Tipurile de organizare teritorială în
perioade istorice diferite.
• Rolul sistemelor social-productive în
dezvoltarea teritoriilor industriale
6. Organizarea teritorială în regiuni rurale şi
agricole
Morfologii agricole. Rolul dimensiunilor și
funcționalității teritoriale rurale în organizarea
spațiului rural actual.
7. Organizarea regiunilor turistice: forme de
organizare teritoriale prin amenajări turistice
corespunzătoare spațiilor geografice turistice
de dominată albă ( turism hivernal), albastra (
litoral), verde (forestier), cultural. Forme și
tiprui de turism și relevanța lor prin amenajare
și accesibilitate în organizarea spațiului
geografic.
8. Organizarea teritoriului din perspectivă socială
şi administrativă (regiuni, provincii, judeţe,
etc). Responsabilitati, competente si
reglementari instituționale in materie de
organizare şi planificare teritorial
administrativă;
9. Componentele operaționale ale spațiului
geografic.

4

Expunerea logică a interpretarea
problematicii
datelor
din
studii de caz

2

Prelegerea
Conversaţia euristică

Problematizare
a
pe
baza
materialelor
cartografice

2

Prelegerea
Conversaţia euristică

2

Prelegerea
Conversaţia euristică

interpretarea
datelor
din
studii de caz
Problematizare
a
pe
baza
materialelor
cartografice şi
statistice

2

Prelegerea
Studii de caz în
Conversaţia euristică context regional
Problematizarea
specific

2

Prelegerea
Particularizarea
Conversaţia euristică conceptelor de
Problematizarea
regionare
şi
regionalitate

4

Prelegerea
Conversaţia euristică
Dezbateri pe subiecte
date.

2

Preoblematizarea

2

Prelegerea
Conversaţia euristică
Problematizarea

Particularizarea
conceptelor de
regionare
şi
regionalitate

•

Elementele functionale ale regiunilor –
sisteme, poli federatori (orase, industrii,
activități economice), acțiuni, structuri in
rețele si districte.
• Regiunile europene versus regiunile
românești – modele regionale europene.
Sistemul NUTS –urilor de organizare
teritorial administrativă a țărilor
componente ale UE.
10. Analiza SWOT aplicată organizarea spaţiului
geografic a suport al unei diagnoze teritoriale
corecte și eficiente. Componentele reorganizării
teritoriale românești în decizia politică versus
realitatea geografică și istorică din România.
11. Dezvoltarea regionala in Planul National de
Dezvoltare al Romaniei, sisteme de dezvoltare
propuse prin strategii locale de dezvoltare
12. PATJ Suceava

2

Prelegerea
Conversaţia euristică
Problematizarea

2

Prelegerea
Conversaţia euristică
Problematizarea

BIBLIOGRAFIE
1. Cândea, Melinda, Bran Florina, Cimpoeru Irina, (2006 ), Organizarea, amenajarea şi
dezvoltarea durabilă a spaţiului geografic, Editura Universitară, Bucureşti
2. Ianoş, I. (1987) – Oraşele şi organizarea spaţiului geografic, Ed. Tehnică, Bucureşti
3. Ianoş, I., J.B. Humeau (2000) – Teoria sistemelor de aşezări, Ed. Tehnică, Bucureşti
4. Ianoş, I. (2001) – Sisteme teritoriale, Ed. Tehnică, Bucureşti
5. Ianoş, I. (2004) – Dinamica urbană, Ed. Tehnică, Bucureşti
6. Pușcașu, Violeta (2008), Dezvoltare și planificare urbană. Ed. Europlus, Galați
7. Pușcașu, Violeta (2005) – Planificarea sistemelor teritoriale, Ed. Didactică si Pedagogica,
Bucuresti
8. Surd V., coord., (2005), Amenajarea teritoriului și infrastructuri tehnice, ed. Presa
Universitară Clujeană, Cluj -Napoca
9. Zotic V. (2005)- Componentele operaționale ale organizării spațiului geografic
Bibliografie minimală
1. Cândea, Melinda, Bran Florina, Cimpoeru Irina, (2006 ), Organizarea, amenajarea şi dezvoltarea
durabilă a spaţiului geografic, Editura Universitară, Bucureşti
2. Pușcașu, Violeta (2005) – Planificarea sistemelor teritoriale, Ed. Didactică si Pedagogica,
Bucuresti
3. Surd V., (2003)- Introducere în geografia spațiului rural
4. Zotic V. (2005)- Componentele operaționale ale organizării spațiului geografic

Aplicaţii (Seminar)
1.

Dezvoltarea regională cuprinsă in Planul
National de Dezvoltare al României, sisteme

Nr.
ore
1

Metode
de
predare
Problematizarea
,

Observaţii
dezbateri

D

Aplicaţii asistate
PC

de dezvoltare propuse prin strategii locale de
dezvoltare.
2.
Vectorii diferenţierilor spațiale asociate
organizării acestuia. Rolul actorilor organizării şi

1

planificării teritoriale.

3.

Analize
regionale
Problematizarea
,
Aplicaţii asistate
PC
Problematizarea
,
Aplicaţii asistate

dezbateri

Tipuri și forme de structurare și de
funcționalitate urbană. Zonificare urbană.
Dimensiuni contemporane ale formelor de
urbanism actuale.
4.
Rolul dimensiunilor, localizării și
funcționalității teritoriale rurale în organizarea
spațiului rural actual. Dinamica teritorială
rurală.

1

2

Problematizarea
,
Aplicaţii asistate
PC

Dezbateri privind criteriile
regionării geografice

5.
Exemplificări ale sistemelor de organizare
turistică în diferite spații geografice relevante prin
amenajări turistice

2

Analiza structurilor regionale
de tip NUTS

6.

Aplicarea și modelarea matematică a
principiilor organizării spațiului geografic

2

7.

Analiza SWOT aplicată în organizarea
spaţiului geografic ca suport al unei diagnoze
teritoriale corecte și eficiente. Componentele
reorganizării teritoriale românești în decizia
politică versus realitatea geografică și istorică
din România.
8.
. Legile fundamentale ale organizării
spațiului geografic

1

Problematizarea
,
Aplicaţii asistate
PC
Expunerea,
Problematizarea
,
Aplicaţii asistate
PC
Problematizarea
,
Aplicaţii asistate
PC

dezbateri

9.

1

Problematizarea
,
Aplicaţii asistate
Problematizarea
,
Aplicaţii asistate

Dezbateri pe seama
proiecte e prezentate

unor

Problematizarea
,
Aplicaţii asistate

Dezbateri pe seama
proiecte prezentate

unor

Componentele Sistemului de spații
geografice. Spațiul geografic urban al Sucevei
contemporane: periubanizarea, exurbanizarea
și tendințele de expansiune urbană.
Exemplificări.
10. Tipuri și forme de structurare și de
funcționalitate urbană. Zonificare urbană

1

2

dezbateri

Dezbateri pe seama
proiecte prezentate

unor

dezbateri

BIBLIOGRAFIE
1. Bendek, J, 2001, Introducere în planningul teritorial, Rosaprint, Cluj Napoca
2. Bendek, J, Deszi, St, Analiza socio-teritorială a turismului rural din România, din perspectiva
dezvoltării regionale și locale, Edit. Presa Universitară Clujeană, Cluj- Napoca
3. Cândea, Melinda, Bran Florina (2001) , Spațiul geografic românesc,- organizare,
amenajare,dezvoltare durabilă. Ed. Economică, București
4. Cândea, Melinda, Bran Florina, Cimpoeru Irina, (2006 ), Organizarea, amenajarea şi
dezvoltarea durabilă a spaţiului geografic, Editura Universitară, Bucureşti

5. Chiriță V., Schmitz S., (2017)-Les friches miniere comme payssages culturelle, Regard croisee
Bucovine-Wallonie, Press universitaire Liege, Belgique Ed. Presa Universitară Clujeană, Cluj Napoca
6. Cocean P., Deszi St, (2009), Geografia Turismului, Ed Presa Clujeană, Cluj Napoca
7. Ianoş, I. (1987) – Oraşele şi organizarea spaţiului geografic, Ed. Tehnică, Bucureşti
8. Ianoş, I. (2001) – Sisteme teritoriale, Ed. Tehnică, Bucureşti
9. Ianoş, I. (2004) – Dinamica urbană, Ed. Tehnică, Bucureşti
10. Ionașcu, Gh, 2002, Amenajarea teritoriului, Edit Fundației România de Mâine, Univ Spiru
Haret, București.
11. Ianoş, I., J.B. Humeau (2000) – Teoria sistemelor de aşezări, Ed. Tehnică, Bucureşti
12. Matei Daniela, (2005), Turismul rural – teorie și realitate, Editura Terra Nostra, Iași
13. Pușcașu, Violeta (2005) – Planificarea sistemelor teritoriale, Ed. Didactică si Pedagogica,
Bucuresti
14. Pușcașu, Violeta (2008), Dezvoltare și planificare urbană. Ed. Europlus, Galați
15. Surd V., coord., (2005), Amenajarea teritoriului și infrastructuri tehnice, ed. Presa
Universitară Clujeană, Cluj -Napoca
16. Zotic V. (2005)- Componentele operaționale ale organizării spațiului geografic, Editura UBB,
Cluj Napoca
Bibliografie minimală
1. Ianoş, I. (2001) – Sisteme teritoriale, Ed. Tehnică, Bucureşti
2. Ciangă N., Deszi. St, (2007), Amenajare Turistică, ed. Presa Universitară Clujeană, Cluj Napoca
3. Surd V., coord., (2005), Amenajarea teritoriului și infrastructuri tehnice, ed. Presa
Universitară Clujeană, Cluj -Napoca
4. Pușcașu, Violeta (2005) – Planificarea sistemelor teritoriale, Ed. Didactică si Pedagogica,
Bucuresti
5. Zotic V. (2005)- Componentele operaționale ale organizării spațiului geografic
9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii
epistemice, asociaţiilor profesionale şi angajatorilor reprezentativi din domeniul aferent
programului
Conţinuturile sunt adaptate posibilităţilor studenţilor şi a cunoştinţelor anterioare, precum şi necesităţilor
potenţialilor angajatori, respectiv a sistemului de programe analitice din mediul preuniversitar.
10. Evaluare
Tip
activitate

Criterii de evaluare
•

Curs

Metode de evaluare

Cuprinderea informaţiilor privind spaţiul evaluare sumativă
geografic național și tipologii funcționale ale
acestuia la nivel mondial
• Înţelegerea şi redarea corectă a conceptelor
de diferenţieri teritoriale, vectori de
dinamică teritoriale, structuri teritoriale și
de organizare a spațiului geografic.

Pondere
din
nota
finală
60%

•

•
•
•

Seminar
•

Cunoştinţe privind spaţiul geografic mondial
şi ancorarea acestora în cele dobândite prin
disciplinele de geografie generală;
Organizarea
cunoştinţelor
specific
caracterului geografiei regionale actuale;
.
Identificarea mijloacelor de informare şi de Evaluare pe parcurs, 40%
susţinerea argumentată a celor din cadrul teste de evaluare şi
geografiei regionale, a căilor optime de analizele frontale.
recunoaştere a informaţiilor referitoare la
diferite spaţii geografice, caracteristic
geografiei regionale.
Elaborarea unor referate pe baza
informaţiilor preluate critic din bibliografie şi
din alte surse (internet, hărţi tematice şi din
articole ştiinţifice).

Standarde minim de performanţă
•
•
•

•
•
•

însuşirea vocabularului aferent sistemului ştiinţelor geografice , respectiv ale organizării spațiului
geografic;
Cunoașterea organizării spațiului geografic dovedit prin structura , funcționalitate și dinamică;
cunoaşterea şi argumentarea geografică a datelor cartografice de organizare ale spațiilor
geografice exemplificate, şi interpretarea corectă a particularităţilor geografice diferenţiere a
organizării teritoriale;
cunoaşterea caracteristicilor de bază, fizico-geografice şi socio-economice specifice diferitelor
spații geografice, diferențiate prin modalitățile de organizare actuale;
Identificarea şi recunoaşterea modalităților concrete de diagnoză teritoriale;
capacitatea elaborării şi editării materialelor scrise şi cartografice pentru susţinerea
caracteristicilor de organizare a spațiului geografic.

Data completării

Semnătura titularului de curs

Semnătura
aplicaţie

titularului

12 septembrie 2020

Data avizării în departament

Semnătura Directorului de Departament

25 septembrie 2020

Despina Saghin

Data aprobării în Consiliul academic

Semnătura Decanului

25 septembrie 2020

Florin Pintescu

de

