
 

Website: http://www.uvt.ro/ 

 

MINISTERUL EDUCAȚIEI 

UNIVERSITATEA DE VEST DIN TIMIȘOARA 

 

Adresă poștală: Bd. Vasile Pârvan nr. 4, cod poștal 300223, Timișoara, jud. Timiș, România 
Număr de telefon: +40-(0)256-592.300 (310) 

Adresă de e-mail: secretariat@e-uvt.ro  
Website: www.uvt.ro 

 

 

FIȘA DISCIPLINEI 
 

1. Date despre program 

1.1 Instituția de învățământ superior Universitatea de Vest din Timișoara 

1.2 Facultatea / Departamentul Chimie, Biologie, Geografie  

1.3 Departamentul Geografie 

1.4 Domeniul de studii Geografie 

1.5 Ciclul de studii Licenţă 

1.6 Programul de studii / Calificarea Cartografie 

Ocupaţii posibile conform COR pentru deţinătorul diplomei/certificatului CARTOGRAFIE:  
specialişti/experţi în firme de cadastru, cartografie şi amenajarea teritoriului sau în agenţii de dezvoltare - cod 
COR 2165,  specialişti în domeniul protecţiei mediului - cod COR 2133, specialist geograf - cod COR 
263202,  cercetător în geografie – cod COR 263212, analist de mediu - cod COR 263203, cercetător în pedologie 
- cod COR 213244, personal specializat în activităţile de amenajare şi valorificare a mediului agricol, în unităţi de 
cadastru, agricultură şi silvicultură - cod COR 1311, cercetători ştiinţifici şi cadre didactice în unităţi de cercetare 
şi instituţii de învăţământ - cod COR 2330 și 2310. 

 
2. Date despre disciplină 

2.1 Denumirea disciplinei PRACTICĂ DE SPECIALITATE 

2.2 Titularul activităților de curs Alina Satmari 

2.3 Titularul activităților de seminar Alexandra Potra 

2.4 Anul de studiu I 2.5 Semestrul II  2.6 Tipul de 

evaluare 

C 2.7 Regimul 

disciplinei 

DS/

DI 

 
3. Timpul total estimat (ore pe semestru al activităților didactice) 

3.1 Număr de ore pe săptămână 40 din care: 3.2 curs  3.3 seminar/laborator 40 

3.4 Total ore din planul de învățământ 40 din care: 3.5 curs  3.6 seminar/laborator 40 

Distribuția fondului de timp: ore 

Studiul după manual, suport de curs, bibliografie și notițe 1 

Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate / pe teren 5 

Pregătire seminare / laboratoare, teme, referate, portofolii și eseuri 2 

Tutoriat  1 

Examinări  1 

Alte activități - 

3.7 Total ore studiu individual 10 

3.8 Total ore pe semestru 50 

3.9 Numărul de credite 2 

 

4. Precondiții (acolo unde este cazul) 

4.1 de curriculum  Nu e cazul 

4.2 de competențe  Nu e cazul 
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5. Condiții (acolo unde este cazul) 

5.1 de desfășurare a cursului Scenariu cu predare online: Calculator cu sistem 
audio/video și conexiune la internet. 
Cursul se va desfăşura pe platforma Google Meet şi 
e-learning UVT. Cursul se va înregistra. 
Scenariu cu prezenţă fizică: Aplicație practică de 
teren. 

5.2 de desfășurare a seminarului / laboratorului Scenariu cu predare online: Calculator cu sistem 
audio/video și conexiune la internet. 
Materialele suport şi baza de date utilizate vor fi 
accesibile pe platforma E-learning UVT (vor fi 
realizate analize și materiale de reprezentare a 
rezultatelor originale). 
Scenariu cu prezenţă fizică: Aplicație practică de 
teren (include realizarea unor măsurători, analize și 
materiale de reprezentare a rezultatelor originale). 

 
6. Competenţele specifice acumulate 

C
o

m
p

et
en

ţe
  

p
ro
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o
n

al
e

 

CP2. Utilizarea metodelor si tehnicilor de culegere si prelucrare a datelor provenite din diferite surse 
CP3. Realizarea de materiale grafice specifice 
CP4. Elaborarea unor studii şi proiecte de specialitate 
CP5. Valorificarea rezultatelor obţinute din analize studii şi proiecte geografice 
CP6. Asigurarea asistentei profesionale în diferite arii geografice 

C
o

m
p

et
en

ţe
  

tr
an
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le

 CT1. Aplicarea strategiilor de muncă eficientă şi responsabilă, pe baza principiilor, normelor şi a valorilor 
codului de etică profesională 
CT3. Autoevaluarea nevoii de formare profesională continua în scopul inserţiei şi adaptabilităţii la cerinţele 
pieţii muncii 

 

 

7. Obiectivele disciplinei - rezultate așteptate ale învățării la formarea cărora contribuie 

parcurgerea și promovarea disciplinei 

Cunoștințe 

● cunoştinţe teoretice legate de explicarea şi interpretarea unor procese şi 
fenomene geografice 

● cunoaşterea metodologiei de elaborare a unor studii şi proiecte de 
specialitate  

Abilități 

● cunoştinţe practice legate de achiziţionarea datelor geografice din diferite 
surse 

● cunoştinţe practice privind utilizarea diferitelor metode cartografice pentru 
a explica şi interpreta, din punct de vedere ştiinţific, elementele cadrului 
natural şi uman şi interferenţa dintre acestea 
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Responsabilitate 
și autonomie 

● 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 continuă în scopul inserţiei şi 
adaptabilităţii la cerinţele pieţei muncii. 

● elaborarea de referate pe teme date, care să evidenţieze modul de 
cunoaştere şi mijloacele folosite în analiza geografică; 

● stimularea studenţilor de a avea o atitudine participativă în înţelegerea 
directă a realităţii geografice 

 

8. Conținuturi  

8.1 Curs Metode de predare Observații 
1. Problema deșeurilor în Banat  
2.  
3. Nivelul de trai și calitatea vieții 

în Banat: infrastructura tehnico-
edilitară, educație și sănătate  

4.  
5. Pădurile din Banat – analiză 

cantitativă și calitativă  
6.  
7. Potențialul Carstic al Banatului: 

formațiuni endocarstice și 
exocarstice  
 
Ecoturismul: perspectivă de 
valorificare a ariilor naturale 
protejate din Banat 
 

8. Arhitectura din Banat: locuințe 
colective, locuințe individuale, 
arhitectură moștenită și 
ilustrarea recentă a bunăstării 
prin prisma locuirii 

 
9. Satele depopulate din Munții 

Banatului: cauzalități ale 
depopulării, constrângeri și 
atuuri conferite de cadrul 
natural, estetica așezărilor 
depopulate, funcționalitatea 
așezărilor depopulate 

10.  
11. Capacități de cazare: distribuție, 

tipuri. Tradiție – kitsch – 
modernism 

12.  
13. Flora din Banat -mic 

determinator de specii 

explicaţie, descriere, explicaţia 
ştiinţifică, demonstraţia, 
problematizare, studii de caz, 
conversaţie euristică, 
dezbaterea 
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14.  
15. 10 motive să vizitezi Banatul: 

analiza cartografică și 
fotografică 

16.  
17. Planificarea spațiilor publice: 

forme de expresie individuală și 
colectivă 

18.  
19. Portrete cotidiene în Banat: 

modă, practici, atitudini, 
interacțiuni 
 

Bibliografia se stabilește de comun acord cu studenții în funcție de temele alese. 

 

9. Coroborarea conținuturilor disciplinei cu așteptările reprezentanților comunității 

epistemice, asociațiilor profesionale și angajatori reprezentativi din domeniul aferent 

programului 

Conținutul disciplinei a fost elaborat în conformitate cu planul de învățământ și răspunde exigențelor 
didactice și științifice corespunzătoare specializărilor similare din alte centre universitare. Elementele 
de conținut oferă viitorilor absolvenţi competenţe specifice angajatorilor din domeniu. 

 

10.  Evaluare 

Tip activitate 10.1 Criterii de 
evaluare 

10.2 Metode de evaluare 10.3 Pondere 
din nota finală 

10.4 Curs Înţelegerea şi 
asimilarea 
cunoştinţelor 
 
 
 
Participare la 
dezbaterile iniţiate 

Lucrare scrisă (dosar final), 
sinteză sub formă de proiect a 
rezultatelor obţinute la 
activităţile de practică. 
 
Scenariu cu predare online: 
Portofoliul se încarcă zilnic pe 
platforma e-learning. 
 
Scenariu cu prezenţă fizică: 
participarea la discuţii şi 
dezbateri; implicarea şi etalarea 
spiritului de echipă în 
participarea la măsurători 
staţionare sau expediţionare de 
profil; prezenţa la toate 
activităţile desfăşurate faţă în 
faţă. 
 
Prezenţa la activitatea practică 
desfăşurată online/fizic este 
obligatorie. 

100% 

10.5 Seminar / laborator Cunoaştere şi 
înţelegere 
 
Explicare şi 
interpretare 
 
Aplicaţie practică 

10.6 Standard minim de performanță 
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obţinerea notei 5 la evaluarea finală 

 

Data completării 

 20.01.2022 

  

 

 

Semnătura titularului de curs 

Lector dr. Alina Satmari 

 

 

Semnătura titularului de seminar 

Asist dr. Alexandra Potra 

 

Data avizării în catedră/departament Semnătura şefului catedrei/departamentului 
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