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Universitatea 
Ştefan cel Mare 
Suceava 

FIŞA DISCIPLINEI  

 

1. Date despre program 

Instituţia de învăţământ superior UNIVERSITATEA „ŞTEFAN CEL MARE” DIN SUCEAVA 

Facultatea ISTORIE ŞI GEOGRAFIE 

Departamentul GEOGRAFIE 

Domeniul de studii GEOGRAFIE 

Ciclul de studii LICENŢĂ 

Programul de studii/calificarea GEOGRAFIA TURISMULUI 

 

2. Date despre disciplină 

Denumirea disciplinei GEOGRAFIA MEDIULUI 
Titularul activităţilor de curs Francisca CHIRILOAEI 

Titularul activităţilor de seminar Dinu OPREA 

Anul de studiu III Semestrul 6 Tipul de evaluare C 

Regimul disciplinei Categoria formativă a disciplinei  

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

DF 

Categoria de opţionalitate a disciplinei:  

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

DO 

 

3. Timpul total estimat (ore alocate activităţilor didactice) 

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

I b) Totalul de ore pe semestru din planul 

de învăţământ 

42 Curs 28 Seminar 14 Laborator  Proiect  

 

II Distribuţia fondului de timp pe semestru: ore 

II a)Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe 30 

II b)Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 30 

II c)Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri 20 

II d)Tutoriat  - 

III Examinări 3 

IV Alte activităţi - 

 

Total ore studiu individual II (a+b+c+d) 80 

Total ore pe semestru (I+II+III+IV) 125 

Numărul de credite 5 

 

4. Precondiţii (acolo unde este cazul) 

Curriculum  Cunoştinţe aprofundate de Geografie fizică şi umană 

Competenţe  Operare cu programul ArcGIS 

 

5. Condiţii (acolo unde este cazul) 

 Desfăşurare a cursului  Suport logistic: videoproiector, calculator 

Desfăşurare 

aplicaţii 

Seminar  Suport logistic: videoproiector, calculator,  

Laborator   

Proiect   

 

6. Competenţe specifice acumulate 

Competenţe 

profesionale 

Cunoașterea şi gestiunea mediului natural nemodificat şi cel antropizat 

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.  

Utilizarea metodelor si tehnicilor de culegere si prelucrarea a datelor provenite din diferite surse. 

Realizarea de materiale grafice specific.  

Elaborarea unor studii și proiecte de specialitate  
 

Competenţe 

transversale 

Integrarea cunoştinţelor dobândite în abordarea ştiinţifică a geografiei mediului in contextul 

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

Obiectivul general al disciplinei Aplicarea cunoştinţelor de geografie în identificarea problemelor de mediu și 

propunerea de soluții pentru rezolvarea acestora 

Însuşirea principiilor generale necesare în cunoașterea şi gestionarea problemelor 

mediului natural și antropizat 

Obiective specifice Înţelegerea aprofundată a problemelor de mediu natural/nemodificat și antropizat, 

prin studii de caz  

Deprinderea abilităţii de a analiza si fundamenta științific diferite situații de mediu 

excepționale (crize/accidente) 

 

8. Conţinuturi 

 Curs Nr. ore Metode de predare Observaţii 

1 Definirea geografiei mediului înconjurător, locul şi rolul 

acesteia în cadrul ştiinţelor geografice, preocupări 

naționale și internaționale 

Relaţiile cu alte ştiinţe. Noţiuni şi concepte utilizate  

4 

Prelegere, proiectare video de 

structuri, scheme, imagini 

sugestive, conversaţii euristice, 

apel la cunoştinţe generale din 

domenii conexe 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se vor 

efectua și 

aplicații 

în teren 

2 Structura, funcţionalitatea şi dezvoltarea sistemului. 

Analiza potenţialului ecologic, a exploatării biologice şi 

a acţiunii antropice 

   Conceptul de prag geografic 

4 

3 Poluarea apelor. Studii de caz 

 

4 

4 Poluarea atmosferei. Aplicații. Studii de caz 

 

4 

5 Degradarea pădurilor. Studii de caz 

 

4 

6 Poluarea solului. Studii de caz 

 

2 

7 Crizele de mediu. Legislație și instituții responsabile 2 

8. Cunoașterea și evaluarea condițiilor de paleomediu (cu 

accent pe Holocen). Schimbările climatice. Forțările 

induse de factorul uman de-a lungul Holocenului și până 

în prezent 

Concluzii 

-sinteză a cursurilor anterioare  

4 

Bibliografie 

Bălteanu, D., Şerban, M. 2005. Modificările globale ale mediului. O evaluare interdisciplinară a incertitudinilor, Editura 

Coresi, Bucureşti.  
Brown L.R., (1995-1997), Probleme globale ale omenirii, Ed. Tehnică, Bucureşti  
Dumescu F., (2000), Legi şi acte normative privind protecţia mediului înconjurător, Ed. Servo-Sat, Arad  
Diţoiu Valeria, Holban Nina, (2005), Modificări antropice ale mediului, Ed. Orizonturi Universitare, Timişoara  

Harrison, M., R. 2001. Pollution: causes, effects and control, Royal Society of Chemistry, 579 pp.  
Roşu Al., Ungureanu Irina, (1977), Geografia mediului înconjurător, Ed. Didactică şi Pedagogică, Bucureşti  

Vişan Sanda şi colab. (2000), Mediu înconjurător-poluare şi protecţie, Ed. Economică  

Voiculescu, M. 2002. Geografia mediului înconjurător, fundamentare teoretică, Editura Mirton, Timişoara, 179 pp.  

Voiculescu, M. 2012. Poluarea și protecția mediului, Editura Universității de Vest, Timișoara, 315 pp.  
Ungureanu, I. 2005. Geografia mediului, Editura Universităţii „Al. I. Cuza”, Iaşi.  
www.sciencedirect.com 

Bibliografie minimală 

Roşu Al., Ungureanu Irina, (1977), Geografia mediului înconjurător, Ed. Didactică şi Pedagogică, Bucureşti  

Voiculescu, M. 2012. Poluarea și protecția mediului, Editura Universității de Vest, Timișoara, 315 pp. 

 

 

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

Mediul geografic si mediul natural. Structuri ecosistemice. 

Mediul natural. Componentele abiotice – aer, apa, sol, 

relief. Mediul natural – componentele biotice 

1  

 

 

 

 

 

 

 

 

Antropizarea mediilor naturale. Urbanizarea si presiunea 

asupra mediului natural. 

1  

Agricultura (cultura plantelor si cresterea animalelor) si 

presiunile asupra mediului. 

1  

Industria extractive si prelucratoare si presiunile exercitate 1  

http://www.sciencedirect.com/
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asupra ecosistemelor naturale  

 

 

Prelegere, conversaţii 

euristice, problematizarea, 

prezentarea de proiecte ppt, 

aplicatii in teren 

Comunicatiile si turismul si injoctiunile asupra mediului 

natural 

1  

Evolutia mediului natural in Pleistocen si Holocen 

 

1  

Medii geografice actuale - perspective de evolutie 1  

Influente antropice asupra componentelor mediului natural. 

Poluarea atmosferei. Masuri de protectie si conservare a 

aerului. 

1  

Influente antropice asupra componentelor mediului natural. 

Poluarea apelor continentale – masuri de protectie si 

conservare 

1  

Influente antropice asupra componentelor mediului natural. 

Poluarea Oceanului planetar – masuri de protectie si 

conservare 

1  

Influente antropice asupra componentelor mediului natural. 

Poluarea solului – masuri de protectie si conservare 

1  

Ocrotirea mediului natural. Legislatie si masuri 1  

Vizitarea Agenţiei de Protecţia a Mediului Suceava pentru 

cunoasterea modului de reglementare a activitatilor 

economice, a sistemului integrat de monitorizare a 

factorilor de mediu. 

1  

Vizitarea Statiei de epurarea a apei Suceava. Poluarea 

apelor – strategii de epurare 

1  

Bibliografie 

Bălteanu, D., Şerban, M. 2005. Modificările globale ale mediului. O evaluare interdisciplinară a incertitudinilor, Editura 

Coresi, Bucureşti.  

Brown L.R., (1995-1997), Probleme globale ale omenirii, Ed. Tehnică, Bucureşti  

Dumescu F., (2000), Legi şi acte normative privind protecţia mediului înconjurător, Ed. Servo-Sat, Arad  

Diţoiu Valeria, Holban Nina, (2005), Modificări antropice ale mediului, Ed. Orizonturi Universitare, Timişoara  

Harrison, M., R. 2001. Pollution: causes, effects and control, Royal Society of Chemistry, 579 pp. 

Marin Ion, Marin Marian, 2009, Medii si regiuni geografice, Ed. Universitara 

Rosu Al., 1987, Terra – geosistemul vietii, Ed. Stiintifica si enciclopedica, 

Roşu Al., Ungureanu Irina, (1977), Geografia mediului înconjurător, Ed. Didactică şi Pedagogică, Bucureşti 

Tufescu Victor, Tufescu Mircea, 1981, Ecologia si activitatea umana, Ed. Albatros, 

Vişan Sanda şi colab. (2000), Mediu înconjurător-poluare şi protecţie, Ed. Economică  

Voiculescu, M. 2002. Geografia mediului înconjurător, fundamentare teoretică, Editura Mirton, Timişoara, 179 pp.  

Voiculescu, M. 2012. Poluarea și protecția mediului, Editura Universității de Vest, Timișoara, 315 pp.  

Ungureanu, I. 2005. Geografia mediului, Editura Universităţii „Al. I. Cuza”, Iaşi.  
Bibliografie minimală 

Diţoiu Valeria, Holban Nina, (2005), Modificări antropice ale mediului, Ed. Orizonturi Universitare, Timişoara  

Marin Ion, Marin Marian, 2009, Medii si regiuni geografice, Ed. Universitara 

Rosu Al., 1987, Terra – geosistemul vietii, Ed. Stiintifica si enciclopedica, 

Roşu Al., Ungureanu Irina, (1977), Geografia mediului înconjurător, Ed. Didactică şi Pedagogică, Bucureşti 

Tufescu Victor, Tufescu Mircea, 1981, Ecologia si activitatea umana, Ed. Albatros, 

Vişan Sanda şi colab. (2000), Mediu înconjurător-poluare şi protecţie, Ed. Economică  

Ungureanu, I. 2005. Geografia mediului, Editura Universităţii „Al. I. Cuza”, Iaşi. 

 

 

1. 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 în domeniu la nivel mondial. 

 

2. Evaluare 

Tip activitate Criterii de evaluare Metode de evaluare 
Pondere din nota 

finală 

Curs 
Însuşirea cunoştinţelor teoretice, activitate de 

documentare 

Verificare 50% 

Seminar 
Însuşirea metodelor de aplicaţie, aplicaţii de 

teren 

Verificare 50% 
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Laborator     

Proiect     

Standard minim de performanţă 

 Capacitatea de analiză critică a datelor disponibile în media, în teren şi de la diverse surse de informare oficială. 

 

 

Data completării Semnătura titularului de curs Semnătura titularului de aplicaţie 

24.09.2021 Francisca Chiriloaei Dinu Oprea 

                                                

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 

 


