
 
 

 
FIŞA DISCIPLINEI 

 
1. Date despre program 

Instituţia de învăţământ superior UNIVERSITATEA „ŞTEFAN CEL MARE” SUCEAVA 

Facultatea FACULTATEA DE ISTORIE ŞI GEOGRAFIE 

Departamentul ȘTIINȚE UMANE ȘI SOCIAL-POLITICE 

Domeniul de studii SOCIOLOGIE 

Ciclul de studii LICENŢĂ 

Programul de studii/calificarea RESURSE UMANE 

 
2. Date despre disciplină 

Denumirea disciplinei DEMOGRAFIE 

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

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

Anul de studiu III Semestrul 5 Tipul de evaluare C 

Regimul 

disciplinei 

Categoria formativă a disciplinei  

DF - fundamentală, DD - în domeniu, DS - de specialitate, DC - complementară 

DF 

Categoria de opţionalitate a disciplinei:  

DI - impusă, DO – opţională, DF - facultativă  

DI 

 
3. Timpul total estimat (ore alocate activităţilor didactice) 

I a) Număr de ore pe săptămână 3 Curs 2 Seminar 1 Laborator  Proiect  

I b) Totalul de ore pe semestru din planul 

de învăţământ 

42 Curs 28 Seminar 14 Laborator  Proiect  

 

II Distribuţia fondului de timp pe semestru: ore 

II a) Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe 35 

II b) Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 25 

II c) Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri 20 

II d) Tutoriat   

III Examinări 3 

IV Alte activităţi (precizaţi):  

 

Total ore studiu individual II (a+b+c+d) 80 

Total ore pe semestru (Ib+II+III+IV) 125 

Numărul de credite 5 

 

4. Precondiţii (acolo unde este cazul) 

Curriculum  

Competenţe  

 

5. Condiţii (acolo unde este cazul) 

 Desfăşurare a cursului  Sală cu videoproiector, tablă 

Desfăşurare 

aplicaţii 

Seminar  Sală cu calculatoare 

Laborator  

Proiect  

 

6. Competenţe specifice acumulate 

Competenţe 
profesionale 

 C2 – Gestionarea sistemelor de date sociale 

 C3 – Diagnoza mediului organizational 

 C4 – Identificarea nevoilor de dezvoltare a resurselor umane din organizație prin aplicarea de 

metode specifice  
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Competenţe 

transversale 
 CT1 - Aplicarea strategiilor de muncă riguroasă,  eficientă, de punctualitate și de răspundere 

porsonală față de rezultat pe baza principiilor, normelor şi a valorilor codului de etică 

profesională. 

 CT 3 - Utilizarea eficientă a surselor informaționale și a resurselor de comunicare 

interpersonală și formare profesională asistată (portaluri internet, aplicații software de 

specialitate, baze de date, cursuri on line) atât în limba română cât și într-o limbă de circulație 

internațională. 

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

Obiectivul general al disciplinei    însuşirea, valorificarea  şi aprofundarea conceptelor de bază din domeniul 

demografiei; 

 explicarea şi interpretarea fenomenelor demografice; 

 
8. Conţinuturi 

CURS Nr. ore Metode de predare Observaţii 

 Introducere 2 expunerea, 

problematizarea, 

conversaţia euristică 

 

 Mişcarea naturală a populaţiei 
- Natalitate, fertilitate 

- Nupțialitate, divorțialite 
- Mortalitate 

4 expunerea, 

problematizarea, 

studiul de caz, 
conversaţia euristică 

 

 Bilanțul natural și tranziția demografică  2 expunerea, 

problematizarea, 

studiul de caz, 

conversaţia euristică 

 

 Mobilitatea teritorială a populaţiei 
- Rata migrației nete 
- Bilanț migratoriu, bilanț total 

4 expunerea, 

problematizarea, 
studiul de caz, 

conversaţia euristică 

 

 Evoluţia numerică a populaţiei 
- Rata de creștere a populației 

- Ritmul mediu anual de creștere 

- Prognoze demografice 

2 expunerea, 

problematizarea, 

studiul de caz, 

conversaţia euristică 

 

 Repartiţia populaţiei  
- Densitatea populației 
- Tipuri de densități 

2 expunerea, 

problematizarea, 
studiul de caz, 

conversaţia euristică 

 

 Structura populaţiei pe sexe 
- Indice de masculiniate/feminitate 

- Factori determinanți ai diferențelor teritoriale 

2 expunerea, 

problematizarea, 

studiul de caz, 

conversaţia euristică 

 

 Structura populaţiei pe grupe de vârstă  
- Structura pe grupe mari de vârstă 
- Speranța de viață la naștere  

- Piramida vârstelor 

2  expunerea, 

problematizarea, 
studiul de caz, 

conversaţia euristică 

 

 Îmbătrânirea populației  
- Indice de îmbîtrânire și alți indici 

- Indice de dependendență demografică 

- Consecințele îmbătrânirii demografice 

2 expunerea, 

problematizarea, 

studiul de caz, 

conversaţia euristică 

 

 Structura economică a populaţiei 
- Populație activă 

- Populație ocupată 

- Șomeri 

- Structura profesională  

2 expunerea, 
problematizarea, 

studiul de caz, 

conversaţia euristică 

 

 Structura populaţiei pe medii și alte structuri demografice 

(după statut matrimonial, după nivel de inbstruire) 

2 expunerea, 

problematizarea, 

studiul de caz, 
conversaţia euristică 

 



3 / 5 

 România – repere demografice din trecut și din prezent 2 expunerea, 

problematizarea, 

studiul de caz, 

conversaţia euristică 

 

Bibliografie 

 Brown, L. (1990 - 2004) - Probleme globale ale omenirii, Ed. Tehnică, Bucureşti  

 Barou, J. (2006) – Europe, terre d`immigration – flux migratoires et integration, Ed. Presse 

Universitaire de Grenoble, Grenoble 

 Cucu, V.,Toma, Elena, Samoilă, Ed.  (2003) – Populaţia Terrei, Ed. Transversal, Târgovişte 

 Erdeli, G., Liliana Dumitrache (2004) - Geografia populaţiei, Ed. Corint, Bucureşti  

 Erdeli, G. (2009) – Geografia populaţiei mondiale, Ed. Universitară, Bucureşti 

 Malthus, T.R. (1992) – Eseu asupra principiului populaţiei, Ed. Ştiinţifică, Bucureşti 

 Noin, D. (2005) – Geographie de la population, Ed. Armand Colin, Paris 

 Rotariu, T. (2003) – Demografie şi sociologia populaţiei. Fenomene demografice, Ed. Polirom, Iaşi 

 Rotariu, T. (2009) – Demografie şi sociologia populaţiei : structuri şi procese demografice, Ed. 

Polirom, Iaşi 

 Rotariu, T. (2010) – Studii demografice, Ed. Polirom, Iaşi 

 Surd, V. (2004) - Geodemografie, Universitatea Babeş Bolyai,  Cluj-Napoca  

 Trebici, V. (1975) – Mică enciclopedie de demografie, Ed. Ştiinţifică și enciclopedică,  Bucureşti 

 Trebici, V. (1979) - Demografia, Ed. Ştiinţifică și enciclopedică, Bucureşti 

 Trebici, V. (1991) - Populaţia Terrei, Ed. Ştiinţifică, Bucureşti 

 Ungureanu, A., Muntele, I. (2006) - Geografia populaţiei, Ed. Sedcom Libris, Iaşi 

Bibliografie minimală 

 Rotariu, T. (2003) – Demografie şi sociologia populaţiei. Fenomene demografice, Ed. Polirom, Iaşi 

 Rotariu, T. (2009) – Demografie şi sociologia populaţiei : structuri şi procese demografice, Ed. 

Polirom, Iaşi 

 Trebici, V. (1979) - Demografia, Ed. Ştiinţifică și enciclopedică, Bucureşti 

 

   LABORATOR  Nr. ore Metode de predare Observaţii 

 Introducere (prezentarea tematicii, a bibliografiei, a 

surselor de date utilizate) 

1 explicaţia, 

conversaţia, 

demonstraţia, 

dialogul, învăţarea 

prin descoperire, 

activităţi pe grupe şi 
individual; 

 

 Natalitate, fertilitate, nupţialitate, divorţialitate 2 explicaţia, 

conversaţia, 

demonstraţia, 

dialogul, învăţarea 

prin descoperire, 

activităţi pe grupe şi 
individual; 

 

 Mortalitate, mortalitate infantilă 1 explicaţia, 

conversaţia, 

demonstraţia, 

dialogul, învăţarea 

prin descoperire, 
activităţi pe grupe şi 

individual; 

 

 Tipuri de bilanţ natural 1 explicaţia, 

conversaţia, 

demonstraţia, 

dialogul, învăţarea 

prin descoperire, 
activităţi pe grupe şi 

individual; 

 

 Mobilitatea teritorială a populaţiei – analiză pe studii de 

caz 

1 explicaţia, 

conversaţia, 
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demonstraţia, 

dialogul, învăţarea 

prin descoperire, 

activităţi pe grupe şi 

individual; 

 Evoluţia numerică a populaţiei – rata de creştere, ritmul 

mediu anual de creştere, prognoza demografică 

2 explicaţia, 

conversaţia, 
demonstraţia, 

dialogul, învăţarea 

prin descoperire, 

activităţi pe grupe şi 

individual; 

 

 Repartiţia populaţiei – tipuri de densităţi ale populaţiei 1 explicaţia, 

conversaţia, 
demonstraţia, 

dialogul, învăţarea 

prin descoperire, 

activităţi pe grupe şi 

individual; 

 

 Structura populaţiei pe sexe şi grupe mari de vârstă – 
indice de masculinitate, indice de dependenţă 

demografică 

1 explicaţia, 
conversaţia, 

demonstraţia, 

dialogul, învăţarea 

prin descoperire, 

activităţi pe grupe şi 

individual; 

 

 Structura populaţiei pe grupe mici de vârstă – Piramida 
vârstelor 

2 explicaţia, 
conversaţia, 

demonstraţia, 

dialogul, învăţarea 

prin descoperire, 

activităţi pe grupe şi 

individual; 

 

 Structura economică a populaţiei – rata de activitate, rata 
şomajului, distribuţia pe sectoare de activitate, indice de 

dependenţă economică 

2 explicaţia, 
conversaţia, 

demonstraţia, 

dialogul, învăţarea 

prin descoperire, 

activităţi pe grupe şi 

individual; 

 

Bibliografie 

 Brown, L. (1990 - 2004) - Probleme globale ale omenirii, Ed. Tehnică, Bucureşti  

 Barou, J. (2006) – Europe, terre d`immigration – flux migratoires et integration, Ed. Presse 

Universitaire de Grenoble, Grenoble 

 Malthus, T.R. (1992) – Eseu asupra principiului populaţiei, Ed. Ştiinţifică, Bucureşti 

 Noin, D. (2005) – Geographie de la population, Ed. Armand Colin, Paris 

 Rotariu, T. (2003) – Demografie şi sociologia populaţiei. Fenomene demografice, Ed. Polirom, Iaşi 

 Rotariu, T. (2009) – Demografie şi sociologia populaţiei : structuri şi procese demografice, Ed. 

Polirom, Iaşi 

 Rotariu, T. (2010) – Studii demografice, Ed. Polirom, Iaşi 

 Surd, V. (2004) - Geodemografie, Universitatea Babeş Bolyai,  Cluj-Napoca  

 Trebici, V. (1975) – Mică enciclopedie de demografie, Ed. Ştiinţifică și enciclopedică,  Bucureşti 

 Trebici, V. (1979) - Demografia, Ed. Ştiinţifică și enciclopedică, Bucureşti 

 Trebici, V. (1991) - Populaţia Terrei, Ed. Ştiinţifică, Bucureşti 

Bibliografie minimală 

 Rotariu, T. (2003) – Demografie şi sociologia populaţiei. Fenomene demografice, Ed. Polirom, Iaşi 

 Rotariu, T. (2009) – Demografie şi sociologia populaţiei : structuri şi procese demografice, Ed. 

Polirom, Iaşi 

 Trebici, V. (1979) - Demografia, Ed. Ştiinţifică și enciclopedică, Bucureşti 

 Trebici, V. (1975) – Mică enciclopedie de demografie, Ed. Ştiinţifică și enciclopedică,  Bucureşti 
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9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice, 

asociaţiilor profesionale şi angajatori 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 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 demografiei, fie în 

demararea unor cercetări în domeniu 
 Prin tematica sa cursul poate fi considerat un suport în dezvoltarea unei cariere în administraţia publică, 

 
10. Evaluare 

Tip activitate Criterii de evaluare Metode de evaluare 
Pondere din nota 

finală 

Curs 

- cunoştinţe detaliate despre noţiunile de 

bază ale demografiei 
- capacitatea de sinteză şi conexiune între 

noţiunile învăţate;  

- abilităţi de prelucrare şi interpretare a 

datelor referitoare la diverse aspecte 

demografice; 

Examen scris 50% 

Seminar 

- abilităţi de prelucrare şi interpretare a 

datelor demografice 
mod personal de abordare şi interpretare; 

Verificare pe parcurs, 
colocviu 

50% 

Laborator     

Proiect     
Standard minim de performanţă 

- însuşirea principalelor noţiuni de demografie referitoare la dinamica, repartiţia şi structura populaţiei 

- cunoaşterea principalelor diferenţieri în profil teritorial ale caracteristicilor populaţiei mondiale 

 
 

Data completării Semnătura titularului de curs Semnătura titularului de seminar 
15.09.2022 LUPCHIAN Maria-Magdalena LUPCHIAN Maria-Magdalena 

                                                

Data avizării în departament Semnătura directorului de departament 

26.09.2022  
 

Data aprobării în Consiliul academic Semnătura decanului 

26.09.2022  Prof. dr. PINTESCU Florin 
 


