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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, ID

Programul de studii/calificarea

Geografie

2. Date despre disciplină
Denumirea disciplinei
GEOGRAFIE ECONOMICĂ
Coordonatorul de disciplină / Titularul
Prof. univ.dr. Vasile EFROS
activităţilor de curs
Tutore / Titularul activităţilor de tutorat Lector univ.dr. Gheorghe CHEIA
/ activități aplicative asistate
Anul de studiu
I
Semestrul
2
Tipul de evaluare
examen
Regimul disciplinei Categoria formativă a disciplinei
DF - fundamentală, DD - în domeniu, DS - de specialitate, DC - complementară
Categoria de opţionalitate a disciplinei:
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
28
AT
din planul de învăţământ

8

TC

20

DF
DO

AA

-

II Distribuţia fondului de timp pe semestru :

ore

II a) Studiu după manualul ID
II b) Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren
II c) Pregătire teme, laboratoare, referate, portofolii şi eseuri
III Examinări
IV Alte activităţi:

28
40
26
3
-

Total ore pe semestru (I+IIa+IIb+IIc+III+IV)
Numărul de credite

125
5

4. Precondiţii (acolo unde este cazul)
Curriculum
•
Competenţe
•
5.

Condiţii (acolo unde este cazul)

Activitate de autoinstruire
Desfăşurare
aplicaţii

AT
TC
AA

• Laptop/Desktop, conexiune la internet, suportul de curs în formatul pus la dispoziția
studentului, materialele postate pe platforme electronice,bibliografie recomandată
• hărţi topografice, fişe de lucru;
• Laptop/Desktop, conexiune la internet, suportul de curs în formatul pus la dispoziția
studentului, materialele postate pe platforme electronice
•

6.

Competenţe specifice acumulate
• Analiza, sinteza, generalizarea şi concretizarea conexiunilor dintre resursele naturale, evoluţia
economică, nivelul dezvoltării economice şi tipurile geoeconomice de ţări în cadrul economiei mondiale.
Competenţe • Capacitatea de a transpune în practică informaţiile cu privire la nivelul dezvoltării economice a statelor
profesionale lumii;
• Formarea deprinderilor necesare pentru recunoaşterea şi descrierea principalelor ramuri ecnomice ale
economiei mondiale în funcţie de ponderea lor în Pib-ul ţărilor cu nivel diferit de dezvoltare;
1/4

Fişa disciplinei
Competenţe
transversale

Utilizarea metodelor, instrumentelor, aparaturii de măsurare şi analiză pentru cartarea geografică a
componentelor economiei mondiale
Valorificarea rezultatelor obţinute din analize, studii şi proiecte geografice.

7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate)
Obiectivul general Cunoaşterea trăsăturilor generale ale geografiei economiei mondiale, cunoaşterea hărţii politice şi
economice a lumii contemporane
al disciplinei
Obiective
specifice

Cunoaşterea amplasării şi organizării teritoriale a ramurilor economiei mondiale

8. Conţinuturi
Unități de învățare (UI) / Activități de
autoinstruire (AI)
• INTRODUCERE. ECONOMIA
MONDIALĂ – SISTEM GEOGRAFIC
GLOBAL. Definiţie şi elemente componente;
Aspecte dimensionale.
Teoria avantajelor comparative a lui
D.Ricardo.
Harta politică şi tipologia ţărilor lumii
contemporane.
GEOGRAFIA INDUSTRIILOR. Geografia
industriilor – ramură a geografiei economiei
mondiale; Din istoria dezvoltării industriei;
Clasificările
activităţilor
industriale;
Consideraţii generale privind factorii de
amplasare a industriilor
• GEOGRAFIA ENERGETICII
Consideraţii generale. Consumul resurselor
energetice.
Industria petrolului.
• Industria gazelor naturale. Industria
carboniferă

Nr. ore

Metode de predare/învățare

Recomandări

2

expunere, conversaţie
euristică, problematizare,
demonstraţie, autoevaluare

prezentări Power Point,
curs ID

2

expunere, conversaţie
euristică, exemplificare,
problematizare, studiu de
caz, autoevaluare

prezentări Power Point,
curs ID

2

expunere, conversaţie
euristică, problematizare,
exemplificare, autoevaluare

prezentări Power Point,
curs ID

2

expunere, conversaţie
euristică, problematizare,
demonstraţie, studiu de caz
expunere, conversaţie
euristică, problematizare,
demonstraţie, autoevaluare,
studiu de caz
expunere, conversaţia
euristică, problematizarea,
demonstraţia, studiu de caz
expunere, conversaţie
euristică, problematizare,
demonstraţie, studiu de caz
expunere, conversaţie
euristică, problematizare ,
demonstraţie, studiu de caz
expunere, conversaţie
euristică, problematizare ,
demonstraţie, studiu de caz
expunere, conversaţie
euristică, problematizare ,
demonstraţie, studiu de caz
expunere, conversaţie
euristică, problematizare ,
demonstraţie, studiu de caz
expunere, conversaţie
euristică, problematizare ,
demonstraţie, studiu de caz
expunere, conversaţie

prezentări Power Point,
materiale video, curs ID

• Industria energiei electrice

2

•Geografia metalurgiei

2

• Geografia industriei de echipamente

2

• Geografia industriei chimice

2

• Geografia industriei uşoare şi alimentare

2

• GEOGRAFIA AGRICULTURII ŞI A
ECONOMIEI AGRICOLE

2

• Consideraţii de geografie istorică privind
agricultura mondială. Tipuri de peisaje
agricole; Tipuri geografice de agricultură
• GEOGRAFIA TRANSPORTURILOR
Transporturile – element esenţial al diviziunii
muncii
• Clasificarea transporturilor

2
2
2

prezentări Power Point,
materiale video
prezentări Power Point,
curs ID
prezentări Power Point,
curs ID
prezentări Power Point,
materiale video, curs ID
prezentări Power Point,
materiale video, curs ID
prezentări Power Point,
materiale video, curs ID
prezentări Power Point,
materiale video, curs ID
prezentări Power Point,
materiale video, curs ID
prezentări Power Point,
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euristică, problematizare ,
demonstraţie, studiu de caz

materiale video, curs ID

Bibliografie
EFROS, V., (2006) – Geografie economică mondială, Editura Золотi литаври, Cernăuţi.
EFROS, V., (2006) – Geografie economică mondială. Material de studiu pentru studenții ID, USV.
ERDELI, G., BRAGHINĂ, C., FRĂSINEANU, D., (2000) – Geografie economică mondială, Editura Fundaţiei
“România de mâine”, Bucureşti.
GROZA, O., (2000) – Geografia industriei, Editura Universităţii “AL.I.Cuza” Iaşi.
IAŢU, C., MUNTELE, I., (2002) – Geografia economică, Editura Economică, Bucureşti.
ILINCA, N., (1999) – Geografie umană. Populaţia şi aşezările omeneşti, Editura Corint, Bucureşti.
MUNTELE, I., (2000) – Geografia agriculturii, Editura Universităţii “AL.I.Cuza” Iaşi.
NEGOESCU, B., VLĂSCEANU GH., (2001) – Geografie economică mondială, Editura Meteora Press, Bucureşti.
NEGUŢ, S., şi colab.(2001) – Geografie economică mondială, Editura Independenţa Economică, Bucureşti.
NEGUŢ, SILVIU (2011) – Geografie umană, Editura Academiei Române. Bucureşti.
NEGUŢ, SILVIU (coordonator si autor principal 2009) – Geografie economică mondială, Editura Meteor Press,
Bucureşti.
Bibliografie minimală
EFROS, V., (2006) – Geografie economică mondială, Editura Золотi литаври, Cernăuţi.
NEGUŢ, SILVIU (2011) – Geografie umană, Editura Academiei Române. Bucureşti.
IAŢU, C., MUNTELE, I., (2002) – Geografia economică, Editura Economică, Bucureşti.
Activităţi de tutorat (AT) şi de evaluare pe
parcurs (TC)
AT1 Harta politică şi tipologia ţărilor lumii
contemporane;
Clasificările
activităţilor
industriale. Consideraţii generale privind
factorii de amplasare a industriilor

Nr. ore
4
4

Metode de predare /
învățare
expunerea,explicaţia,
conversaţia,demonstraţia,
dialogul, activitate
individuală;

AT2 Industria petrolului și a gazelor naturale
TC1 Industria energiei electrice; Geografia
metalurgiei;
Geografia
industriei
de
echipamente

7

Reprezentări grafice
utilizând diferite softuri;
activitate individuală;
studiu bibliografic
Reprezentări grafice
utilizând diferite softuri;
activitate individuală;
studiu bibliografic
Reprezentări grafice
utilizând diferite softuri;
activitate individuală;
studiu bibliografic

Observaţii
Softuri
specifice,
analiză,
prelucrare
și
interpretare
date

TC2 Geografia industriei chimice; Geografia
7
industriei uşoare şi alimentare; Producţia
agricolă şi locul agriculturii în economia
mondială
TC3 Producţia agricolă şi locul agriculturii în
6
economia mondială; Geografia transporturilor;
Prezentarea de proiecte privind tipologizarea
geoeconomică a ţărilor lumii
Bibliografie
EFROS, V., (2006) – Geografie economică mondială, Editura Золотi литаври, Cernăuţi.
ERDELI, G., BRAGHINĂ, C., FRĂSINEANU, D., (2000) – Geografie economică mondială, Editura Fundaţiei
“România de mâine”, Bucureşti.
GROZA, O., (2000) – Geografia industriei, Editura Universităţii “AL.I.Cuza” Iaşi.
IAŢU, C., MUNTELE, I., (2002) – Geografia economică, Editura Economică, Bucureşti.
ILINCA, N., (1999) – Geografie umană. Populaţia şi aşezările omeneşti, Editura Corint, Bucureşti.
MUNTELE, I., (2000) – Geografia agriculturii, Editura Universităţii “AL.I.Cuza” Iaşi.
NEGOESCU, B., VLĂSCEANU GH., (2001) – Geografie economică mondială, Editura Meteora Press, Bucureşti.
NEGUŢ, S., şi colab.(2001) – Geografie economică mondială, Editura Independenţa Economică, Bucureşti.
NEGUŢ, SILVIU (2011) – Geografie umană, Editura Academiei Române. Bucureşti.
NEGUŢ, SILVIU - (coordonator si autor principal 2009) – Geografie economică mondială, Editura Meteor Press,
Bucureşti.
Bibliografie minimală
EFROS, V., (2006) – Geografie economică mondială, Editura Золотi литаври, Cernăuţi.

Fişa disciplinei
NEGUŢ, SILVIU (2011) – Geografie umană, Editura Academiei Române. Bucureşti.
IAŢU, C., MUNTELE, I., (2002) – Geografia economică, Editura Economică, Bucureşti.
9.

Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice,
asociaţiilor profesionale şi angajatorilor reprezentativi din domeniul aferent programului

•
10. Evaluare
Tip activitate

Criterii de evaluare

Metode de evaluare

Pondere din nota
finală

• Criterii generale de evaluare - corectitudinea
cunoştinţelor, utilizarea unui limbaj de
specialitate, coerenţa logică, fluenţa
Evaluare sumativă prin
exprimării, forţa de argumentare
AI
colocviu
• Criterii specifice disciplinei
• Criterii ce vizează aspectele atitudinale şi
motivaţionale ale activităţii studenţilor
AT
• Criterii generale de evaluare - corectitudinea
cunoştinţelor, utilizarea unui limbaj de
specialitate, coerenţa logică, fluenţa
Evaluare formativă (pe
exprimării, forţa de argumentare,
TC
parcurs): teme de control
• Criterii specifice disciplinei
• Criterii ce vizează aspectele atitudinale şi
motivaţionale ale activităţii studenţilor
AA
Standard minim de performanţă
însuşirea principalelor noţiuni de geografie economică;
cunoaşterea principalelor caracteristici ale ramurilor economiei mondiale;
cunoaşterea principalelor caracteristic economice ale tipurilor geoeconomice de ţări ale lumii;
cunoaşterea principalelor tipuri geoeconomice de ţări şi a criteriilor de clasificare.
Data completării
25.09.2020

Semnătura coordonatorului de
disciplină
Prof. univ. dr. Vasile EFROS

50%

-

50%

-

Semnătura tutorelui
Lector univ. dr. Gheorghe CHEIA

Data avizării în departament
25.09.2020

Semnătura directorului de departament
D Lector univ. dr. Despina SAGHIN

Data aprobării în Consiliul facultăţii
25.09.2020

Semnătura decanului
Profesor univ. dr. Florin PINTESCU

