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1. Date despre program   

Instituţia de învăţământ superior   Universitatea „Ştefan cel Mare” din Suceava   

Facultatea   Facultatea de Istorie şi Geografie   

Departamentul   Geografie   

Domeniul de studii   Geografie   

Ciclul de studii   II, Master    

Programul de studii/calificarea   Turism și dezvoltare regională   

 

2. Date despre disciplină   

Denumirea disciplinei    STAGIU PENTRU ELABORAREA LUCRĂRII     

Titularul activităţilor de curs   Lector univ. dr. Maria – Magdalena LUPCHIAN    

Titularul activităţilor de seminar   Lector univ. dr. Maria – Magdalena LUPCHIAN    

Anul de studiu   II   Semestrul   4   Tipul de evaluare    C     

Regimul disciplinei   Categoria formativă a disciplinei   
DSI – Discipline de sinteză; DAP – Discipline de aprofundare   

DSI   

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   5   Curs   -   Seminar   -   Laborator   -   Proiect   5   

I b) Totalul de ore pe semestru din planul de 

învăţământ   
70   Curs   -   Seminar   -   Laborator   -   Proiect   70  

   

II Distribuţia fondului de timp pe semestru:   ore   

II a)Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe   59  

II b)Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren   58   

II c)Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri   60   

II d)Tutoriat    -   

III Examinări   3   

IV Alte activităţi:   -   

   

Total ore studiu individual II (a+b+c+d)   177  

Total ore pe semestru (I+II+III+IV)   250  

Numărul de credite   10  

   
4. Precondiţii (acolo unde este cazul)   

Curriculum     Cunoștințe generale din domeniul disciplinelor geografice studiate și cunoștințe detaliate din 

domeniul în care se realizează lucrarea de licență   
Competenţe   

  
  Operare pe calculator (Philcarto, SPSS, PowerPoint)   

  Elaborare proiect   

   

    



5. Condiţii (acolo unde este cazul)   

Desfăşurare  
aplicaţii   

Laborator      

Proiect    Suport logistic – calculator; Soft ArcGIS, Philcarto   

   

6. Competenţe specifice acumulate   

Competenţe 

profesionale   

  Operarea cu metode de cercetare diversificate, cu surse de date diverse și complexe   

 Elaborarea de hărţi tematice şi materiale grafice;   

 Capacitatea de prelucrare a datelor obținute în teren sau din diverse surse prin intermediul  

instrumentelor tehnice și /sau statistice   

Competenţe  
transversale   

  Realizarea de conexiuni între cunoştinţele teoretice acumulate anterior şi metodologia de lucru    
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Programa analitică / Fişa disciplinei   

  

  specifică Geografiei    

   Înţelegerea avantajelor utilizării unor tehnici moderne de analiză comparativă cu metodele tradiţionale  

   

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

 Obiectivul general al disciplinei    Strucurarea științifică a demersului analitic în vederea algoritmizării corecte a 

etapelor și temelor ce trebuie abordate pentru realizarea unui studiu geografic 

suplu, aplicat și util;    

 Găsirea celor mai bune metode și mijloace de explorare a realității geografice 

pentru obținerea informațiilor esențiale în caracterizarea unei entități geografice 

sau în înțelegerea unor procese și fenomene geografice.   

 Obiective specifice    Însușirea de către viitorii absolvenți  a celor mai adecvate metode de lucru pentru 

cercetarea realității geografice   

 Consultarea celor mai relevante surse bibliografice și realizarea, prin raportarea la 

ele, a unor progrese în plan științific.   

   

8. Conţinuturi   

 
PROIECT   

Nr. 

ore   
Metode de predare   Observaţii   

-   Alegerea subiectului, relevanța științifică și practică  a 

acestuia, alegerea celui mai adecvat titlu. Motivația alegerii 

temei de disertație   
4   

Conversaţia euristică 

Problematizarea   

   

  -   Scopul și obiectivele lucrării. Structura lucrării   6   
Conversaţia euristică 

Problematizarea   
   

  -   Mijloace de cercetare   6   

Prelegerea, conversaţia 

euristică   
Studiul de caz   

   

  -   Metode de cercetare   
(Consultarea surselor bibliografice, alcătuirea bazei de date, 

efectuarea observațiilor în teren)   
10   

Expunerea   
Problematizarea   

Conversatia euristica   

   

  -   Utilitatea lucrării   
   

2   
conversaţia euristică 

Problematizarea   
   

-   Realizarea materialelor grafice și cartografice ce vor fi 
integrate în lucrare   
   

15   
Problematizarea 

Expunerea   

   

-   

   

Analiza factorilor care influențează/determină 

caracteristicile anumitor fenomene, procese, realități 

geografice, precum și evoluția lor   8   
conversaţia euristică   

Problematizarea 

Studiul de caz   

   



  -   Abordarea cantitativ/calitativă a subiectului cercetat   8   
conversaţia euristică   

Problematizarea 

Studiul de caz   

   

  -  Formularea concluziilor   

   
9   

Problematizarea 

Explicatia   
   

  -   Redactarea bibliografiei și a cuprinsului   

   
2   

Explicatia Studiul 

de caz   
   

Bibliografie   

• Bailly, A. , Beguin, H. , Scariati, R. (2017)  - Introducere în geografia umană, Ed. Universității ”Al. I. Cuza” din 

Iași   
• Bulai, M., Iațu, C. (2013) -  Accesibilitate și turism: studiu de caz- regiunea Moldovei, Ed. Universității ”Al. I. 

Cuza ” Iași   

• Cândea Melinda, et colab. (2006) -  Organizarea, amenajarea și dezvoltarea durabilă a spațiului geografic, Editura 

Universității București    
• Cocean Pompei (1999) – Geografia turismului. Editura Focul Viu    
• Cocean Pompei (2002) – Geografia generală a turismului, Ed. Meteor Press, București   
• Ciangă Nicolae (2002) – România. Geografia turismului. (Partea întâi). Editura Universitară Clujeană.    
• Cucu V. (1998) - România, geografie umană şi economică, Edit. Printech, Bucureşti.    
• Dinu Mihaela (2004) – Geografia turismului. Editura Didactică şi Pedagogică. Bucureşti.   

• Donisă, I. (1977) – Bazele teoretice și metodologice ale geografiei, Ed. Didactică și Pedagogică, București  

Erdeli George, Gheorghilaş Aurel (2006) – Amenajări turistice. Editura Universitară, Bucureşti.    
• Gherghilaș, A. (2014) – Geografia turismului: metode de analiză în turism, Ed. Universitară, București   
• Hapenciuc, C. V. (2003) – Cercetarea statistică în turism: studiul fenomenului turistic în județul Suceava, Ed.   

Programa analitică / Fişa disciplinei   

  

Didactică și Pedagogică, București   

• Iosep, I. , Cheia, Gh. (2015) – Potențialul turistic al României și regionarea turistică, Ed. Universității”Ștefan cel 

Mare” Suceava   
• Mihăilă D. (2014) - Atmosfera terestra. Elemente de favorabilitate sau nefavorabilitate pentru organismul uman 

și activitățile turistice, Editura Sedcom Libris, Iasi    

• Muntele I. ,Iaţu C. (2006) - Geografia Turismului. Concepte, metode şi forme de manifestare 

spaţiotemporală,(ediţie revizuită),Ed. Sedcom Libris, Iaşi, 2006.    

• Neguț, S. (1997) – Modelarea matematică în geografia umană, Ed. Științifică, București   
• Neguț, S. (2011) – Geografie umană, Ed. Academiei Române, București   
• Nistoreanu Puiu et al. (2003) Ecoturism şi turism rural editia a II-a, Editura ASE, Bucureşti.    
• Saghin D.(2010) – Geografia umană a României. Material de studiu pentru studenţii geografi de la ID.  Tigu 

Gabriela (2002) Turismul montan Editura "Uranus"   

• Zotic, V. Componentele operaționale ale organizării spațiului geografic, Presa Universitară clujeană România    

Bibliografie minimală   

• Bailly, A. , Beguin, H. , Scariati, R. (2017)  - Introducere în geografia umană, Ed. Universității ”Al. I. Cuza” 

din Iași   
• Cocean Pompei (1999) – Geografia turismului. Editura Focul Viu    
• Cucu V. (1998) - România, geografie umană şi economică, Edit. Printech, Bucureşti.   
• Donisă, I. (1977) – Bazele teoretice și metodologice ale geografiei, Ed. Didactică și Pedagogică, București   
• Gherghilaș, A. (2014) – Geografia turismului: metode de analiză în turism, Ed. Universitară, București   
• Muntele I. ,Iaţu C. (2006) - Geografia Turismului. Concepte, metode şi forme de manifestare 

spaţiotemporală,(ediţie revizuită),Ed. Sedcom Libris, Iaşi, 2006.    

• Neguț, S. (1997) – Modelarea matematică în geografia umană, Ed. Științifică, București   

   

   



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   

Proiect   
   

Însuşirea corectă a terminologiei, însuşirea 

teoretică  a metodelor de analiză folosite în 

realizarea lucrării, parcurgerea bibliografiei 

(activitate pe parcurs)   

Examinare orală   

50 %   

Portofoliu    Examinare orală   50 %   

Standard minim de performanţă     

• însuşirea corectă a terminologiei de specialitate;   

• abilităţi de utilizare a metodelor și mijloacelor specifice cercetării geografice   corecta 

utilizare a surselor bibliografice   

  

   

   

Data completării   Semnătura titularului de curs   Semnătura titularului de aplicaţie   

23.09.2021   -    
Lupchian Magda   

      

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   

   


