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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/calificarea Geografie 

 

2. Date despre disciplină 

Denumirea disciplinei TOPONIMIE GEOGRAFICĂ ȘI ETNOGRAFIE 
Titularul activităţilor de curs Lector univ. dr. Gheorghe CHEIA 

Titularul activităţilor de seminar 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 12 

II b)Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 12 

II c)Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri 12 

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 

 utilizarea corectă a instrumentelor de lucru specifice Philcarto 

 elaborarea de hărţi tematice şi materiale grafice; 

Competenţe 

transversale 
 realizarea de conexiuni între cunoştinţele teoretice acumulate anterior şi metodologia de lucru  

specifică Toponimiei geografice și etnografiei; 

 analiza toponimelor din perspectiva istorică şi geografică; 

 înţelegerea avantajelor utilizării unor tehnici moderne de analiză comparativ cu metodele tradiţionale 
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7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate) 

Obiectivul general al disciplinei  Identificarea particularităţilor toponimice ale unor regiuni; 

 Identificarea specificului etnografic pe provincii istorico-geografice 

 Aplicarea GIS  în analiza toponimelor de pe un anumit teritoriu; 

Obiective specifice  Cunoaşterea caracteristicilor istorice, fizico-geografice şi socio-economice ale 

unui teritoriu in scopul înţelegerii  şi interpretării corecte a toponimiei; 

 Evidenţierea caracteristicilor toponimice ale unui teritoriu; 

 Evaluarea şi interpretarea bogăţiei toponimice și etnografice a unui teritoriu  în 

vederea descifrării unor fapte, evenimente istorice, caracteristici particularităţi 

naturale şi socio-economice. 

 

8. Conţinuturi 

CURS Nr. ore Metode de predare Observaţii 

I. Toponimie geografică    

 Introducere în Toponimie geografică  

- Scopul şi obiectivele cursului 

2 Prelegerea 

Conversaţia euristică 

 

 Toponimia geografică – probleme generale 

 Metodologia cercetării toponimice  

 

2 Expunerea 

Explicatia 

Conversatia 

 

 Inventarierea toponimelor 

 Analiza toponimelor 

 Componentele naturale ale mediului geografic 

reflectate în toponimie: aspecte referitoare la relief și 

ape (curgătoare și stătătoare) 

2 

Prelegerea 

Conversaţia euristică 

Problematizarea 

 

 Componentele naturale ale mediului geografic 

reflectate în toponimie: aspecte referitoare la vegetatie 

și faună. 

 Componentele socio-economice şi reflectarea lor în 

toponimie: activităţile industriale, agricole, comerciale 

și de transport 

2 

Expunerea 

Conversatia euristica 

Problematizarea 

 

II. Elemente de etnografie    

 Definiție 

 Noțiuni introductive 

 Așezările rurale și evoluția lor  

 Tipologia gospodăriilor și construcțiilor anexe 

2 
Prelegerea 

Conversaţia euristică 

Studiul de caz 

 

 Ocupațiile poporului român 

 Portul și dansul popular românesc 

 Obiceiurile legate de ciclurile vieții 

 Datinile la români 

2 

Conversatia euristica 

Prelegerea 

Problematizarea 

Studiu de caz 

 

Bibliografie 

 Buza M. (2002) – Toponimie geografică românească, Edit. Univ. „Lucian Blaga”, Sibiu. 

 Conea I. (1969) –- Toponimia şi cercetarea toponimică în cadrul geografiei, în Îndrumător de cercetări geografice – 

cercetări economico-geografice, Bucureşti. 

 Costin C. (2018) – Etnografie și folclor, Curs pentru învățământul la distanță, consultat on-line 

https://needoc.net/doc.html?utm_source=etnografie-si-folclor-pdf 

 Dragu Gh. (1973) – Toponimie geografică (partea I-a), Centrul de multiplicare al Universităţii din Bucureşti. 

 Iordan I. (1963) – Toponimia românească, Edit. Academiei, Bucureşti. 

 Iosep I. (1999) – Toponomastică geografică. Metodologie de cercetare şi lucrări practice, Edit. Universităţii Suceava. 

 Nicolae I., Suditu B., (2008) – Toponimie românescă şi internaţională, Editura Meronia, Bucureşti. 

 Sala M. (1964) – Probleme de toponimie, în Limba română, 2, Bucureşti. 

 Ungureanu Al. (2006) - Toponomastică, Edit. Sedcom Libris, Iaşi. 

 Vuia, R. (1975, voi.  I,  1980, voi.  II),  Studii de etnografie şi folclor, Editura Minerva, Bucureşti. 

* * * (1984) - Geografie istorică și toponimie geografică, în Geografia României, II, Edit. Academiei, Bucureşti.  

Bibliografie minimală 

 Costin C. (2018) – Etnografie și folclor, Curs pentru învățământul la distanță, consultat on-line 

https://needoc.net/doc.html?utm_source=etnografie-si-folclor-pdf 

 Dragu Gh. (1973) – Toponimie geografică (partea I-a), Centrul de multiplicare al Universităţii din Bucureşti. 

 Iordan I. (1963) – Toponimia românească, Edit. Academiei, Bucureşti. 

 Iosep I. (1999) – Toponomastică geografică. Metodologie de cercetare şi lucrări practice, Edit. Universităţii Suceava. 

https://needoc.net/doc.html?utm_source=etnografie-si-folclor-pdf
https://needoc.net/doc.html?utm_source=etnografie-si-folclor-pdf
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 Nicolae I., Suditu B., (2008) – Toponimie românescă şi internaţională, Editura Meronia, Bucureşti. 

 Vuia, R. (1975, voi.  I,  1980, voi.  II),  Studii de etnografie şi folclor, Editura Minerva, Bucureşti. 

* * * (1984) - Geografie istorică și toponimie geografică, în Geografia României, II, Edit. Academiei, Bucureşti. 

 
 

Aplicaţii (Seminar/laborator/proiect) Nr. ore Metode de predare Observaţii 

 Identificarea metodelor de inventariere a toponimiei 

utilizate în cercetarea toponimică  
4 

Conversaţia euristică  

Instruirea asistată de calculator 

Problematizarea 

 

 Culegerea toponimelor de pe hărţile topografice şi alte 

surse cartografice; 

 

4 

Explicatia 

Conversatia euristica 

Problematizarea 

 

 Identificarea metodelor de inventariere a toponimiei 

utilizate în cercetarea toponimică  

- Culegerea toponimelor din documente, dicţionare, 

monografii; 

4 

Conversatia euristica 

Problematizarea 

Expunerea 

 

 Identificarea metodelor de inventariere a toponimiei 

utilizate în cercetarea toponimică  

- Culegerea toponimelor din teren. 

4 

Problematizarea 

Conversatia euristica 

Demonstrația 

 

 Metodele utilizate în analiza toponimelor –Aplicaţii  

- Metoda analizei lingvistice; 

- Metoda analizei geografice; 

4 
Expunerea 

Instruirea asistată de calculator 

 

 Metodele utilizate în analiza toponimelor –Aplicaţii  

- Metoda istorică; 

- Metoda statistică; 

 Metodele utilizate în analiza toponimelor –Aplicaţii  

- Metoda cartografică; 

- Metoda informatizării; 

- Metoda comparativă. 

 

2 

Explicatia 

Conversatia euristica 

Instruirea asistata de calculator 

Problematizarea 

Instruirea asistata de calculator 

 

 Documentarea asupra specificului etnografic al unei 

regiuni din România (lucru în echipă) 

 Prezentarea specificului etnografic al unei regiuni 

2 

Observația 

Demonstrația cu ajutorul 

filmului didactic 

Expunerea 

Explicația 

 

 

Bibliografie 

 Dragu Gh. (1973) – Toponimie geografică (partea I-a), Centrul de multiplicare al Universităţii din Bucureşti. 

 Graur Al. (1972) – Nume de locuri, Edit. Ştiinţifică, Bucureşti. 

 Iordan I. (1963) – Toponimia românească, Edit. Academiei, Bucureşti. 

 Iosep I. (1999) – Toponomastică geografică. Metodologie de cercetare şi lucrări practice, Edit. Universităţii 

Suceava. 

 Nicolae I., Suditu B., (2008) – Toponimie românescă şi internaţională, Editura Meronia, Bucureşti. 

 Costin C. (2018) – Etnografie și folclor, Curs pentru învățământul la distanță, consultat on-line 

https://needoc.net/doc.html?utm_source=etnografie-si-folclor-pdf 

 Vuia, R. (1975, voi.  I,  1980, voi.  II),  Studii de etnografie şi folclor, Editura Minerva, Bucureşti. 

 * * * (1984) - Geografie istorică și toponimie geografică, în Geografia României, II, Edit. Academiei, Bucureşti. 

Bibliografie minimală 

 Iordan I. (1963) – Toponimia românească, Edit. Academiei, Bucureşti. 

 Iosep I. (1999) – Toponomastică geografică. Metodologie de cercetare şi lucrări practice, Edit. Universităţii 

Suceava. 

 Nicolae I., Suditu B., (2008) – Toponimie românescă şi internaţională, Editura Meronia, Bucureşti. 

 Costin C. (2018) – Etnografie și folclor, Curs pentru învățământul la distanță, consultat on-line 

https://needoc.net/doc.html?utm_source=etnografie-si-folclor-pdf 

 Vuia, R. (1975, voi.  I,  1980, voi.  II),  Studii de etnografie şi folclor, Editura Minerva, Bucureşti. 

 * * * (1984) - Geografie istorică și toponimie geografică, în Geografia României, II, Edit. Academiei, 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. 

 

https://needoc.net/doc.html?utm_source=etnografie-si-folclor-pdf
https://needoc.net/doc.html?utm_source=etnografie-si-folclor-pdf
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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 toponimelor, parcurgerea bibliografiei 

Examinare scrisă 50 % 

Seminar 
Abilităţi de utilizare a programului GIS Evaluare pe parcurs, test 

docimologic 

50 % 

Laborator  - - - 

Proiect  - - - 

Standard minim de performanţă 

 cunoaşterea problemelor de bază din domeniul toponomasticii; 

 însuşirea corectă a terminologiei de specialitate; 

 abilităţi de utilizare a programului GIS; 

 însuşirea metodelor de analiză folosite în analiza toponimiei unui teritoriu. 

 

 

Data completării Semnătura titularului de curs Semnătura titularului de aplicaţie 

20.09.2021 CHEIA Gheorghe SAGHIN Despina 

                                                

Data avizării în departament Semnătura directorului de departament 

27.09.2021 SAGHIN Despina 

 

Data aprobării în Consiliul facultăţii Semnătura decanului 

27.09.2021 PINTESCU Florin 

 


