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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, ID 
Programul de studii/calificarea Geografie 
 

2. Date despre disciplină 
Denumirea disciplinei GEOGRAFIA AGRICULTURII 

Coordonator de disciplină / Titularul 
activităţilor de curs 

Lector univ. dr. Despina SAGHIN 

Tutore / Titularul activităţilor de tutorat / 
activităţi aplicative asistate 

Lector univ. dr. Despina SAGHIN 

Anul de studiu III Semestrul 6 Tipul de evaluare Examen 
Categoria formativă a disciplinei 
DF - fundamentală, DD - în domeniu, DS - de specialitate, DC - complementară 

DS Regimul disciplinei 

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. Totalul de ore de activități didactice didactice pe 
semestru din planul de învățământ  24 AT 7 TC 17 AA - 

 
II Distribuţia fondului de timp pe semestru: ore 

II a)Studiu după manualul ID 24 
II b)Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 37 
II c)Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri 37 

III Examinări 3 
IV Alte activităţi: - 
 

Total ore pe semestru (I+IIa+IIb+Iic+III+IV) 125 

Numărul de credite 5 
 

4. Precondiţii (acolo unde este cazul) 
Curriculum • 
Competenţe • 

 
5. Condiţii (acolo unde este cazul) 

Activități de autoinstruire • Suport logistic: videoproiector, calculator 
AT • Suport logistic: videoproiector, calculator, ArcGIS 
TC  

Desfăşurare 
aplicaţii 

AA  
 

6. Competenţe specifice acumulate 

Competenţe 
profesionale 

• CP1 Definirea și descrierea principalelor noțiuni, legi, procese și fenomene geografice, explicarea 
genezei și evoluției lor, evaluarea consecințelor pe care le au asupra sistemelor 

• CP2 Identificarea și analiza sistemelor agricole locale și regionale 
• CP3 Prelucrarea datelor obținute în cadrul unor cercetări teoretice și analiza rezultatelor 
• CP4 Utilizarea cunoștințelor de Geografia agriculturii  în corelație cu alte cunoștințe de bază din 

domenii conexe pentru explicarea unor fenomene fizco-geografice și uman geografice 
Competenţe 
transversale 

• CT1 Aplicarea unor tehnici de muncă eficientă și responsabilă pe baza principiilor, normelor și 
valorilor codului de etică profesională 

 
 



 
 

7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate) 
Obiectivul general al disciplinei Aplicarea cunoştinţelor de geografie în identificarea practicilor agricole 

Însuşirea principiilor generale necesare în clasificarea şi gestionarea resurselor agricole 
Înţelegerea aprofundată a practicilor agricole prin studii de caz  

Obiective specifice 

Deprinderea abilităţii de a analiza în mod ştiinţific un tip de agricultur[ practicat 
 

8. Conţinuturi 
Unități de învățare (UI) / Activități de autoinstruire (AI) Nr. ore Metode de predare / învățare Recomandări 
• UI 1. Termeni şi definiţii în geografia agriculturii 2 Prezentări power 

point, Curs ID 
• UI 2. Factorii dezvoltării agriculturii 4 Prezentări power 

point, Curs ID 
• UI 3. Evoluţia agriculturii de la primele practici 

agricole până în prezent 
4 Prezentări power 

point, Curs ID 
• UI 4.  Principalele regiuni agricole ale Terrei 4 Prezentări power 

point, Curs ID 
• UI 5.  Studii de caz asupra unor practici agricole 4 Prezentări power 

point, Curs ID 
• UI 6. Probleme actuale ale distribuţiei hranei pe glob 4 Prezentări power 

point, Curs ID 
• UI 7. Agricultura şi dezvoltarea durabilă 2 

 
Prelegere, proiectare 

video de structuri, 
scheme, imagini 

sugestive, conversaţii 
euristice, apel la 

cunoştinţe generale din 
domenii conexe 

Prezentări power 
point, Curs ID 

Bibliografie 
Velcea I., Ungureanu A., 1993, Geografia economică a lumii contemporane, Casa de editură şi presă Şansa, Bucureşti 
Truţi S., Popa N., Creţan R., 1996, Geografie economică mondială, Tipografia Universităţii de Vest, Timişoara 
Bran F., Istrate I., Roşu A.G., 1996, Geografie economică mondială, Editura Economică, Bucureşti 
Negoescu B., Vlăsceanu G., 1998, Terra: Geografie economică, Editura Teora, Bucureşti 
Cândea M., Isbăşoiu C., 1999, Geografia agriculturii - cultura plantelor pe glob, Editura Universităţii din Bucureşti, 

Bucureşti 
Creţan R., 2010, Geografie economică mondială, Editura Mirton, Timişoara 
Bibliografie minimală 
Cândea M., Isbăşoiu C., 1999, Geografia agriculturii - cultura plantelor pe glob, Editura Universităţii din Bucureşti, 

Bucureşti 
Creţan R., 2010, Geografie economică mondială, Editura Mirton, Timişoara 

 
Activități de tutoriat (AT) și de evaluare pe parcurs 
(TC) Nr. ore Metode de predare Observaţii 

• AT 1. Discutarea de studii științifice care 
analizează practici agricole. 

4 Hărți, date on-line: 
Repertoriul localităților 
din România, realizarea și 
interpretarea diagarmelor

• AT 2. Stabilirea coordonatelor majore ale unui 
studiu de analiză a unei regiuni agricole. 

3 Hărți, date on-line: 
Repertoriul localităților 
din România, realizarea și 
interpretarea diagarmelor

• TC 1. Analizarea de date statistice privitoare la 
agricultura regiunilor de câmpie din România.  

10 Hărți, date on-line: 
Repertoriul localităților 
din România, realizarea și 
interpretarea diagarmelor

• TC 2. Analizarea de date statistice privitoare la 
agricultura regiunilor de deal și podiș din   
României. 

7 

Conversaţia euristică, 
problematizarea, 

realizarea unei analize 
având ca scop detalierea 
unui hazard natural sau 

antropic 
 
 
 
 
 
 
 
 

Conversaţia euristică, 
problematizarea, 

realizarea unei analize 
având ca scop detalierea 
unui hazard natural sau 

antropic 

Hărți, date on-line: 
Repertoriul localităților 
din România, realizarea și 
interpretarea diagarmelor

Bibliografie 
Velcea I., Ungureanu A., 1993, Geografia economică a lumii contemporane, Casa de editură şi presă Şansa, Bucureşti 
Truţi S., Popa N., Creţan R., 1996, Geografie economică mondială, Tipografia Universităţii de Vest, Timişoara 
Bran F., Istrate I., Roşu A.G., 1996, Geografie economică mondială, Editura Economică, Bucureşti 
Negoescu B., Vlăsceanu G., 1998, Terra: Geografie economică, Editura Teora, Bucureşti 
Cândea M., Isbăşoiu C., 1999, Geografia agriculturii - cultura plantelor pe glob, Editura Universităţii din Bucureşti, 

Bucureşti 
Creţan R., 2010, Geografie economică mondială, Editura Mirton, Timişoara 
 



 
 

Bibliografie minimală 
Cândea M., Isbăşoiu C., 1999, Geografia agriculturii - cultura plantelor pe glob, Editura Universităţii din Bucureşti, 

Bucureşti 
Creţan R., 2010, Geografie economică mondială, Editura Mirton, Timişoara 
 

 

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 în domeniu la nivel mondial. 
 

10 Evaluare 

Tip activitate Criterii de evaluare Metode de evaluare Pondere din nota 
finală 

AI Însuşirea cunoştinţelor teoretice, activitate de 
documentare 

Evaluare sumativă prin examen 50% 

AT Însuşirea metodelor de aplicaţie, aplicaţii de 
teren 

Evaluare pe parcurs, test 
docimologic 

50% 

TC    

AA    
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 

20.09.2021 Lector univ. dr. Despina SAGHIN 
 

Lector univ. dr. Despina SAGHIN
 

 
 

Data avizării în departament Semnătura Directorului de Departament 
27.09.2021 Lector univ. dr. Despina SAGHIN 

 
 

Data aprobării în Consiliul academic Semnătura Decanului 
27.09.2021 Profesor univ. dr. Florin PINTESCU 

 
 
 


