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FIŞA DISCIPLINEI
1. Date despre program
Instituţia de învăţământ superior

Universitatea „Ştefan cel Mare” Suceava

Facultatea

Facultatea de 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
GEOGRAFIE URBANĂ ŞI RURALĂ
Coordonator de disciplină / Titularul
Lector univ. dr. Maria – Magdalena LUPCHIAN
activităţilor de curs
Tutore / Titularul activităţilor de tutorat
Lector univ. dr. Maria – Magdalena LUPCHIAN
/ activităţi aplicative asistate
Anul de studiu
II
Semestrul
4
Tipul de evaluare
Examen
Regimul disciplinei Categoria formativă a disciplinei
DF
DF - fundamentală, DD - în domeniu, DS - de specialitate, DC - complementară
Categoria de opţionalitate a disciplinei:
DO
DO - obligatorie (impusă), DA - opţională (la alegere), DL - facultativă (liber aleasă)
3. Timpul total estimat (ore alocate activităţilor didactice)
I Totalul de ore de activități didactice pe semestru
AT
28
din planul de învăţământ

8

TC

20

II Distribuţia fondului de timp pe semestru:
II a)Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe
II b)Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren
II c)Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri
III Examinări
IV Alte activităţi:
Total ore pe semestru (I+II+III+IV)
Numărul de credite

AA
ore
28
50
16
3

125
5

4. Precondiţii (acolo unde este cazul)
Curriculum
Competenţe
5. Condiţii (acolo unde este cazul)
Activitate de autoinstruire
• Laptop/Desktop, conexiune la internet, suportul de curs în formatul pus la dispoziția
studentului, materialele postate pe platforme electronice,bibliografie recomandată
Desfăşurare
AT
• Laptop/Desktop, conexiune la internet, bibliografie recomandată
aplicaţii
TC
• Laptop/Desktop, conexiune la internet, bibliografie recomandată
AA
6.

Competenţe specifice acumulate
• 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.
• Identificarea şi analiza geografică a potenţialului turistic la nivel local și regiona
Competenţe
profesionale
• Prelucrarea datelor obținute în cadrul unor cercetări teoretice şi analiza rezultatelor
• Argumentarea soluţiilor pe baza coroborării informaţiilor din diferite surse, cu caracter
didactic, ştiinţific şi de popularizare din domeniul Geografiei
• Analiza componentelor geografice în studii de fezabilitate pentru investiții în turism;
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•
Competenţe
transversale

•
•

Aplicarea strategiilor de muncă eficientă şi responsabilă, pe baza principiilor, normelor şi a
valorilor codului de etică profesională.
Aplicarea tehnicilor de muncă eficientă în echipă multidisciplinară, atitudine etică faţă de grup,
respect faţă de diversitate şi multiculturalitate, acceptarea diversităţii de opinie.
Autoevaluarea nevoii de formare profesională continua în scopul inserţiei şi adaptabilităţii la
cerinţele pieţii muncii.

7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate)
Obiectivul general al
- însuşirea, valorificarea şi aprofundarea conceptelor de bază din domeniul geografiei
disciplinei
urbane şi rurale;
- explicarea şi interpretarea fenomenelor care au determinat şi determină aspectele
specifice aşezărilor urbane şi rurale;
- însuşirea şi valorificarea unor noţiuni elementare privind evoluţia spaţială şi
Obiective specifice
temporală, repartiţia pe Glob, funcţiile, morfologia, rolul regional al aşezărilor
urbane, precum şi al unor noţiuni privind geneza, funcţionalitatea, morfostructura
aşezărilor rurale.
8.

Conţinuturi
Metode de
predare/învățare
expunerea, problematizarea,
studiul de caz, conversaţia
euristică

prezentări
Power Point,
curs ID

2

expunerea, problematizarea,
studiul de caz, conversaţia
euristică

prezentări
Power Point,
curs ID

2

expunerea, problematizarea,
studiul de caz, conversaţia
euristică

prezentări
Power Point,
curs ID

3

expunerea, problematizarea,
studiul de caz, conversaţia
euristică

prezentări
Power Point,
curs ID

3

expunerea, problematizarea,
studiul de caz, conversaţia
euristică

prezentări
Power Point,
curs ID

2

expunerea, problematizarea,
studiul de caz, conversaţia
euristică

prezentări
Power Point,
curs ID

2

expunerea, problematizarea,
studiul de caz, conversaţia
euristică

prezentări
Power Point,
curs ID

2

expunerea, problematizarea,
studiul de caz, conversaţia
euristică

prezentări
Power Point,
curs ID

Unități de învățare (UI) / Activități de autoinstruire (AI)

Nr. ore

UI. 1 Introducere
1.1. Istoricul cercetărilor privind aşezările urbane şi rurale
pe Glob şi în România;
1.2. Sursele statistice şi de altă natură utilizate în studiul
oraşelor şi satelor;
1.3. Relaţiile disciplinei cu alte ştiinţe
UI. 2 Urbanizarea în profil spaţial şi temporal
2.1. Oraşul – definiţie, criterii de definire
2.2. Rata urbanizării – evoluţie în timp
2.3. Rata urbanizării în profil spaţial
UI. 3 Relaţiile dintre oraşe şi cadru natural
3.1. Poziţia geografică a oraşelor – caracteristici, tipuri,
consecinţe
3.2. Situl oraşelor – caracteristici, tipuri, consecinţe
UI. 4 Originea şi evoluţia oraşelor
4.1. Când, unde şi de ce au apărut primele oraşe
4.2. Oraşele din Antichitate
4.3. Oraşele medievale
4.4. Oraşele din perioada modernă
4.5. Oraşe apăute în perioada contemporană
4.6. Viitorul oraşelor
UI. 5 Evoluţia teritorială a oraşelor
5.1. Factorii naturali care determină şi influenţează
evoluţia oraşelor în spaţiu
5.2. Tipuri de evoluţie teritorială a oraşelor
5.3. Supraorganisme urbane
UI. 6 Fizionomia oraşelor
6.1. Factori care determină şi influenţează fizionomia
urbană
6.2. Planul oraşelor – caracteristici, elemente, tipuri
6.3. Profilul oraşelor ; tipuri de construcţii urbane
UI. 7 Funcţiile urbane
7.1. Definiţie, modalităţi de determinare
7.2. Principalele funcţii urbane
7.3. Clasificarea funcţională a oraşelor
UI. 8 Organizarea internă a spaţiului urban
8.1. Zonarea funcţională a oraşelor
8.2. Modele de organizare a spaţiului urban

2

Recomandări

UI. 9 Zona de influenţă urbană. Sisteme teritoriale urbane
9.1. Factori care determină caracteristicile zonei de
influenţă urbană
9.2. Tipuri de zone de influenţă urbană
9.3. Sisteme teritoriale urbane – caracteristici, tipuri
UI. 10 Periurbanizarea

4

expunerea, problematizarea,
studiul de caz, conversaţia
euristică

prezentări
Power Point,
curs ID

2

UI. 11. Aşezările rurale
11.1. Clasificarea aşezărilor rurale după stabilitate
11.2. Clasificarea dimensională a aşezărilor rurale
11.3. Clasificarea aşezărilor rurale după fizionomie
11.4. Clasificarea funcţională a aşezărilor rurale
11.5. Diferenţieri ale aşezărilor rurale pe Glob

4

expunerea, problematizarea,
studiul de caz, conversaţia
euristică
expunerea, problematizarea,
studiul de caz, conversaţia
euristică

prezentări
Power Point,
curs ID
prezentări
Power Point,
curs ID

Bibliografie
• Bailly, A. (2005) – Les concepts de la geographie humaine, Ed. Armand Colin, Paris
• Beaujeu-Garnier, Jaqueline, Chabot,G. (1971) - Geografie urbană, Ed. Ştiinţifică, Bucureşti
• Bonnet, J. (2000) - Marile metropole mondiale, Institutul European, Iaşi
• Brown, L. (1990 - 2004) - Probleme globale ale omenirii, Ed. Tehnică, Bucureşti
• Brunet, R. (2005) – Les mots de la geographie: dictionnaire critique, Ed. Reclus, Paris
• Chaline, C. (2007) – Les nouvelles politiques urbaines: une geographie des villes, Ellipses, Paris
• Cucu, V. (1981) - Geografia populaţiei şi aşezărilor omeneşti, Ed. Ştiinţifică, Bucureşti
• Erdeli, G. şi colab. (1999) - Dicţionar de geografie umană, Ed. Corint, Bucureşti
• Ianoş, I. (1987) - Oraşele şi organizarea spaţiului geografic, Ed. Academiei, Bucureşti
• Ianoş, I. (2000) - Sisteme teritoriale, Ed. Tehnică, Bucureşti
• Ianoş, I. , Humeau, J.B. (2001) - Teoria sistemelor de aşezări, Ed. Tehnică, Bucureşti
• Ianoş, I. (2004) - Dinamica urbană, Ed. Tehnică, Bucureşti
• Ilinca, N. (1999) - Geografie umană: populaţia şi aşezările omeneşti, Ed. Corint, Bucureşti
• Ilinca, N. (2008) - Geografie umană: populaţia şi aşezările omeneşti, Ed. CD Press, Bucureşti
• Ilinca, N. (1999) - Geografie urbană, Ed. AtlasMultimedia, Odorhei
• Le Goix, R. (2005) – Villes et mondialisation: le défi majeur du XXI-e siècle, Ed. Ellipses, Paris
• Lupchian, Maria – Magdalena (2015) – Geografie urbană și rurală, material de curs pentru ID
• Neguţ, S. (2011) – Geografie umană, Ed. Academiei Române, Bucureşti
• Remy, A.(2005) – Morphologie urbaine: geographie, amenagement et architecture de la ville,
Armand Colin, Paris
• Surd, V. (2004) - Geografia aşezărilor, Universitatea Babeş Bolyai,
Cluj-Napoca
Surd, V. (2003) - Introducere în geografia spaţiului rural, Universitatea Babeş - Bolyai, Cluj-Napoca
• Şandru, I., Aur, N. (2009) – Geografia aşezărilor rurale, Ed. CD Press, Bucureşti
• Ungureanu, A., Ţurcănaşu,G. (2008) - Geografia aşezărilor umane, Ed. Performantica, Iaşi
Bibliografie minimală
• Beaujeu-Garnier, Jaqueline, Chabot,G. (1971) - Geografie urbană, Ed. Ştiinţifică, Bucureşti
• Ianoş, I. (2004) - Dinamica urbană, Ed. Tehnică, Bucureşti
• Ianoş, I. , Humeau, J.B. (2001) - Teoria sistemelor de aşezări, Ed. Tehnică, Bucureşti
• Ilinca, N. (1999) - Geografie urbană, Ed. AtlasMultimedia, Odorhei
• Lupchian, Maria – Magdalena (2015) – Geografie urbană și rurală, material de curs pentru ID
• Şandru, I., Aur, N. (2009) – Geografia aşezărilor rurale, Ed. CD Press, Bucureşti
• Ungureanu, A., Ţurcănaşu,G. (2008) - Geografia aşezărilor umane, Ed. Performantica, Iaşi
Activităţi de tutorat (AT) şi de evaluare pe parcurs (TC)

Nr. ore

• AT1 Introducere (prezentarea tematicii, a bibliografiei, a
surselor de date utilizate)

4

• AT2 Analiza fizionomiei așezărilor urbane

4

Metode de predare /
învățare
explicaţia, conversaţia,
demonstraţia, dialogul,
învăţarea prin descoperire,
activităţi pe grupe şi
individual;
explicaţia, conversaţia,

Observaţii

• TC1 Analiza unei așezări urbane de pe Glob din punct de

10

vedere istoric, demografic, fizionomic și funcțional

demonstraţia, dialogul,
învăţarea prin descoperire,
activităţi pe grupe şi
individual;
Documentare bibliografică,
activitate individuală;
Documentare bibliografică,
activitate individuală;

10
• TC2 Analiza mai multor indicatori de caracterizare a
așezărilor rurale
Bibliografie
• Beaujeu-Garnier, Jaqueline, Chabot,G. (1971) – Geografie urbană, Ed. Ştiinţifică, Bucureşti
• Bonnet, J. (2000) – Marile metropole mondiale, Institutul European, Iaşi
• Brown, L. (1990 – 2004) – Probleme globale ale omenirii, Ed. Tehnică, Bucureşti
• Brunet, R. (2005) – Les mots de la geographie: dictionnaire critique, Ed. Reclus, Paris
• Ianoş, I. (2004) – Dinamica urbană, Ed. Tehnică, Bucureşti
• Lupchian, Maria – Magdalena (2015) – Geografie urbană și rurală, material de curs pentru ID
• Remy, A.(2005) – Morphologie urbaine : geographie, amenagement et architecture de la ville,
Armand Colin, Paris
• Surd, V. (2003) – Introducere în geografia spaţiului rural, Universitatea Babeş – Bolyai, Cluj-Napoca
• Şandru, I., Aur, N. (2009) – Geografia aşezărilor rurale, Ed. CD Press, Bucureşti
• Ungureanu, A., Ţurcănaşu,G. (2008) – Geografia aşezărilor umane, Ed. Performantica, Iaşi
Bibliografie minimală
• Beaujeu-Garnier, Jaqueline, Chabot,G. (1971) – Geografie urbană, Ed. Ştiinţifică, Bucureşti
• Bonnet, J. (2000) – Marile metropole mondiale, Institutul European, Iaşi
• Brown, L. (1990 – 2004) – Probleme globale ale omenirii, Ed. Tehnică, Bucureşti
• Lupchian, Maria – Magdalena (2015) – Geografie urbană și rurală, material de curs pentru ID
• Ianoş, I. (2004) – Dinamica urbană, Ed. Tehnică, Bucureşti
• Surd, V. (2003) – Introducere în geografia spaţiului rural, Universitatea Babeş – Bolyai, Cluj-Napoca
• Ungureanu, A., Ţurcănaşu,G. (2008) – Geografia aşezărilor umane, Ed. Performantica, Iaşi
9.
•
•
•

Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice,
asociaţiilor profesionale şi angajatorilor reprezentativi din domeniul aferent programului
Cursul are un conţinut similar cu al cursurilor similare din alte universităţi din ţară şi din Europa, prezentând
informaţii actualizate, într-o abordare modernă.
Prin tematica sa, prin exemplele de bune practici pe care le oferă, atât de la nivel mondial cât şi din spaţiul
românesc, cursul se poate constitui ca un punct de plecare pentru studenţi fie în iniţierea unor proiecte în
domeniul geografiei urbane şi rurale, fie în demararea unor cercetări în domeniu
Prin tematica sa cursul poate fi considerat un suport în dezvoltarea unei cariere în administraţia publică,
urbanism.

10. Evaluare
Tip activitate
-

AI
-

AT
TC

Metode de evaluare

Pondere din nota
finală

cunoştinţe detaliate despre noţiunile de
bază ale geografiei urbane şi rurale;
cunoştinţe certe şi corect argumentate
cu privire la evoluţia populaţiei urbane
mondiale şi capacitatea de înţelegere şi
de analiză a evoluţiei în timp şi spaţiu a
aşezărilor urbane;
capacitatea de sinteză şi conexiune
între noţiunile învăţate;
abilităţi de prelucrare şi interpretare a
datelor referitoare la diverse aspecte ale
oraşelor;
parcurgerea bibliografiei.

Examen scris

60%

abilităţi de prelucrare şi interpretare a
datelor referitoare la diverse aspecte ale
oraşelor;

Verificare pe parcurs

40%

Criterii de evaluare

-

-

-

-

mod personal de abordare şi
interpretare;
Standard minim de performanţă
însuşirea principalelor noţiuni de geografie urbană şi rurală referitoare la originea, evoluţia, fizionomia şi
funcţiile aşezărilor urbane şi rurale;
cunoaşterea principalelor diferenţieri în profil teritorial a aşezărilor urbane şi rurale de pe Glob;.
Data completării
15.09.2021

Semnătura coordonatorului de
disciplină
Lector univ. dr.
Maria – Magdalena LUPCHIAN

Semnătura tutorelui
Lector univ. dr.
Maria – Magdalena LUPCHIAN

Data avizării în departament
27.09.2021

Semnătura directorului de departament
Lector univ. dr. Despina SAGHIN

Data aprobării în Consiliul facultăţii
27.09.2021

Semnătura decanului
Profesor univ. dr. Florin PINTESCU

