
 
Fișa 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 Master 

Programul de studii/calificarea TURISM ȘI DEZVOLTARE REGIONALĂ  

 

2. Date despre disciplină 

Denumirea disciplinei STAGIU ELABORAREA LUCRĂRII 

Titularul activităţilor de curs  

Titularul activităţilor de seminar Conf. univ. dr. Viorel Neculai CHIRIŢĂ 

Anul de 
studiu 

II Semestrul 4 Tipul de evaluare COLOCVIU 

Regimul 
disciplinei 

Categoria formativă a disciplinei  
DF - fundamentală, DD - în domeniu, DS - de specialitate, DC - 
complementară 

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 

Universitatea 
 Ştefan cel Mare 
Suceava 
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4. Competenţe specifice acumulate 

Competenţe 
profesionale 

CP1: Cunoașterea aprofundată a fenomenului turistic și a implicațiilor acestuia 
asupra dezvoltării regionale; cunoașterea aspectelor teoretice, metodologice și 
practice specifice activităților turistice și economice din diverse arii geografice cu 
utilizarea unui limbaj specific domeniului, dar adecvat în comunicarea cu medii 
profesionale diferite (1p); 

CP2: Valorificarea cunoștințelor de specialitate în explicarea și interpretarea unor 
situații noi, în contexte mai largi asociate domeniului turismului și dezvoltării 
regionale (1p) 

CP3: Utilizarea integrată a conceptelor și metodelor de lucru specifice domeniului, în 
situații care cer emiterea de rezolvări a unor probleme teoretice și practice noi (1p); 

CP4: Utilizarea nuanțată și pertinentă a unor criterii și metode de evaluare, pentru a 
formula judecăți de valoare și a fundamenta decizii constructive în activitățile 
turistice și cele ce implică dezvoltarea regională(1p) 

CP5 : Elaborarea de proiecte profesionale și/sau de cercetare utilizând metode 
calitative și cantitative specifice domeniului turismului și economiei (1p) 

Competenţe 
transversale 

CT1: Executarea responsabilă a sarcinilor profesionale, în condiții de autonomie și 
independență profesională; (1p) 

CT2: Utilizarea unor moduri diverse de comunicare scris și oral, inclusiv o limbă 
străină; (1p) 

CT3 : Utilizarea tehnologiilor informatice (1p) 

CT4 : Autocontrolul procesului de învățare, diagnoza nevoilor de formare și 
asumarea responsabilității de a elabora un program personal de autoperfecționare 
(1p) 

CT5 : Asumarea de roluri sau funcții de conducere a activității unor grupuri 
profesionale sau a unor instituții (1p).  

5. Conţinuturi 

Activități pentru practica de specialitate  
 

Nr. 
ore 

Metode de 
predare 

Observaţii 

1. Elemente introductive de specifice temei de 
finalizare a studiilor de masterat.  

TEMA: Alegerea subiectului, relevanța științifică și 
practică a acestuia, alegerea celui mai adecvat titlu. 
Motivația alegerii temei de disertație  

_ P1 Formularea temei și obiectivele cercetării 
_P2: Metodele cercetării: Istoricul cercetărilor și 
”backgroundul temei” 
_P3: Rezultatele cercetării 
_P4: Concluziile 
_P5: referințele bibliografice relevante temei. 

4 Problematizarea,  
Aplicaţii asistate 
PC 
Prezentarea 
Agențiilor de 
turism 

Dezbateri, 
prezentări de 
rapoarte 

2. Scopul și obiectivele lucrării. Structura lucrării. 6 Analize regionale  
Problematizarea,  
Conversaţia 

euristică, 

dezbateri 



Chiriţă Viorel                        Fişa disciplinei 2019-2020 –PLANIFICAREA ȘI AMENAJAREA TERITORIULUI 

Problematizarea  

3. Utilitatea lucrării , caracterul practic al lucrării: 
model de analiză de teren și de îmbinare cu 
cercetarea de laborator. Modele de stabilirea a 
obiectivelor cercetării pentru lcurarea de 
disertatie. 
 

6 Aplicații asistate 
pe calculator; 
Conceperea unui 
plan de analiză 
diagnostic 
teritorial turistic.  

dezbateri 

4. Metode de cercetare  (Consultarea surselor 
bibliografice, alcătuirea bazei de date, efectuarea 
observațiilor în teren) : elaborarea fișelor de 
cercetare de teren, caietul de teren. 

10 Problematizarea,  
Aplicaţii asistate 
PC 

Dezbateri 
privind criteriile 
de diferențiere 
a SST montane 

5. Mijloace de cercetare : teoretice și practice 
Relațiile dintre abordarea cantitativ/calitativă a 
subiectului cercetat  

 

13 Problematizarea,  
Aplicaţii asistate 
PC 

Analiza 
structurii SST 
din Bucovina 

6. Realizarea materialelor grafice și cartografice 
ce vor fi integrate în lucrare  studii de caz : 
Sisteme teritoriale turistice .Specificitatea 
amenajărilor turistice. Realizarea de materiale 
cartografice specifice pe baza datelor colectate 
pe teren  

15 Expunerea, 
Practica de teren 
pe diferite trasee 
din Județ 

Dezbateri pe 
seama unor 
proiecte 
prezentate 

7. Rezultatele cercetării 
Analiza factorilor care influențează/determină 
caracteristicile anumitor fenomene, procese, 
realități geografice, precum și evoluția lor  

 

8 Practica de teren Dezbateri pe 
baza temelor 
alese și 
arezultatelor 
obținute.   

8. Formularea concluziilor  
 

6   

9. Bibliografia și realizarea cuprinsului. Formatarea 
lucrării 

2   

    
 
Bibliografie 

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

• Cocean Pompei (1999) – Geografia turismului. Editura Focul Viu  

• Ciangă Nicolae (2002) – România. Geografia turismului. (Partea întâi). Editura Universitară 
Clujeană.  

• Erdeli George, Gheorghilaş Aurel (2006) – Amenajări turistice. Editura Universitară, Bucureşti 

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

• Armaş I., Damian R. (2001) – Cartarea şi cartografierea elementelor de mediu, Ed. Enciclopedică, 
Bucureşti 

• Cândea, Melinda, Bran Florina, Cimpoeru Irina, (2006 ), Organizarea, amenajarea şi dezvoltarea 
durabilă a spaţiului geografic, Editura Universitară, Bucureşti 

• Ciangă N., Deszi. St, (2007), Amenajare Turistică, ed. Presa Universitară Clujeană, Cluj -Napoca 

• Cocean, P., Dezsi, St. (2005) - Prospectare si geoinformare turistic, Ed. Presa universitară 
clujeană, Cluj-Napoca 
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• Ianoș, I. (1987) - Orașele si organizarea spațiului geografic, Ed. Tehnică, București 

• Ianoş, I. (2001) – Sisteme teritoriale, Ed. Tehnică, Bucureşti 

• Pușcașu, Violeta (2005) – Planificarea sistemelor teritoriale, Ed. Didactică si Pedagogica, 
Bucuresti 

• Rotariu, T., Ilut, P. (2006) - Ancheta sociologică și sondajul de opinie. Teorie si practică, Ed. 
Polirom, Iași 

• Surd V., coord., (2005), Amenajarea teritoriului și infrastructuri tehnice, ed. Presa Universitară 
Clujeană, Cluj -Napoca  

• Zotic V. (2005)- Componentele operaționale ale organizării spațiului geografic, Presa 
Universitară clujeană România  

 

6. 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 academic național și 
internațional. 

 
 
7. Evaluare 

Tip 
activitate 

Criterii de evaluare 
Metode de 
evaluare 

Ponde
re din 
nota 
finală 

Proiect 

• Elaborarea disertației în concordanță cu elementele 
prevăzute în tematica și obiectivele preconizate. 

• Identificarea mijloacelor de informare şi de susţinerea 
argumentată a celor din cadrul geografiei regionale, a 
căilor optime de recunoaştere a informaţiilor 
referitoare la diferite SST; 

•  

Discuții și 
examinarea 
frontală prin 
colocviu. 

50% 

 
• Portofoliu – conform recomandărilor date. Examinare  

frontală 
50% 

Standarde minim de performanţă 

• însuşirea terminologiei de specialitate; 

 

• abilități de utilizare a metodelor si mijloacelor specifice cercetării geografice • corecta utilizare a surselor 

bibliografice  
 

 

Data completării Semnătura titularului de curs Semnătura titularului de seminar 

20.09.2022 Conf. univ. dr. V. CHIRIȚĂ Conf. univ. dr. V. CHIRIȚĂ 
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Data avizării în departament Semnătura directorului de departament 

26.09.2022 Lector univ. dr. Despina SAGHIN 

 

Data aprobării în Consiliul academic Semnătura decanului 

26.09.2022 Prof. univ. dr. Florin PINTESCU 

 


