
FIŞA DISCIPLINEI 

1. Date despre program 

1.1 Instituţia de învăţământ superior Universitatea de Vest din Timișoara 

1.2 Facultatea  Chimie, Biologie, Geografie 

1.3 Departamentul Geografie 

1.4 Domeniul de studii Geografie 

1.5 Ciclul de studii Master 

1.6 Programul de studii / Calificarea Planificarea și dezvoltarea durabilă a teritoriului  

 

2. Date despre disciplină 

2.1 Denumirea disciplinei Activități practice de specialitate 

2.2 Titularul activităţilor de curs Conf. univ. dr. Sorina Voiculescu  

2.3 Titularul activităţilor de seminar Conf. univ. dr. Sorina Voiculescu 

2.4 Anul de studiu II 2.5 Semestrul II 2.6 Tipul de evaluare C 2.7 Regimul disciplinei DI 

 

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

3.1 Număr de ore pe săptămână 1 din care: 3.2 curs - 3.3 seminar/laborator  

3.4 Total ore din planul de învăţământ 360 din care: 3.5 curs - 3.6 seminar/laborator 360 

Distribuţia fondului de timp: ore 

Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe  

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

Pregătire seminarii / laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri  

Tutoriat   

Examinări   

Alte activităţi: stagiu de voluntariat într-un ONG la alegere, din Registrul UVT al voluntariatului.  

3.7 Total ore studiu individual  

3.8 Total ore pe semestru 360 

3.9 Numărul de credite 24 

4. Precondiţii (acolo unde este cazul) 

4.1 de curriculum   

4.2 de competenţe   

5. Condiţii (acolo unde este cazul) 

5.1 de desfăşurare a stagiului de voluntariat  Existența unui Acord de practica între UVT și instituții 

 Încheierea unei convenții de practică între studentul 

masterand, UVT și instituția care organizează practica 

 Desemnarea unui tutore ndi partea instituției în care se 

desfășoară pratica 

 

6. Competenţele specifice acumulate 
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CP. 1. Cunoașterea aprofundată a unei arii de specializare și în cadrul acesteia a dezvoltării 
teoretice, metodologice și practice specifice programului, utilizarea adecvată a limbajului 
specific cu relevanță științificǎ în comunicarea cu medii profesionale diferite..  

● CP. 2. Utilizarea cunoștințelor de specialitate pentru explicarea și interpretarea unor 
situații noi, în contextele mai largi asociate domeniului și identificarea de noi alternative, 
prin metode tehnicoinstrumentale de investigare, mǎsurare și monitorizare a elementelor 
specifice teritoriului. 

 ● CP. 3. Utilizarea nuanțată și pertinentă de criterii și metode de evaluare, pe baza 
conexiunilor interdisciplinare, pentru a formula judecăți de valoare și a fundamenta decizii 
constructive.  

● CP. 4. Elaborarea de proiecte profesionale și/sau de cercetare utilizând inovativ un spectru 
variat de metode calitative și cantitative, specifice planificǎrii și amenajǎrii teritoriale, 
conforme legilor și principiilor în materie.  

● CP. 5. Elaborarea de produse viabile și calitative bazate pe selecția criticǎ a datelor 
achiziționate, analizate și prelucrate și compararea cu estimǎrile teoretice sau cu date 
furnizate de literatura de specialitate. 

C
o
m

p
et

en
ţe

 t
ra

n
sv

er
sa

le
 

1. Alfabetizare informațională și media  
2. Asumarea responsabilității  
3. Autonomie în rezolvarea sarcinilor  
4. Capacitatea de a filtra informații și de a stabili veridicitatea acestora  
5. Capacitatea de a respecta termenele limită  
6. Capacitatea de analiză și de luare a deciziilor în mod responsabil  
7. Capacitatea de analiză și sinteză  
8. Capacitatea de automotivare  
9. Capacitatea de gestionare a emoțiilor/inteligență emoțională  
10. Compasiune  
11. Creativitate  
12. Curiozitate  
13. Flexibilitate și adaptabilitate 

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

7.1 Obiectivul general al disciplinei • Dobândirea de cunoștințe practice, abilități necesare pe piața muncii, obișnuirea 

cu munca într-o instituție 

  

7.2 Obiectivele specifice 1. Cunoaştere şi înţelegere (cunoaşterea şi utilizarea adecvată a 

noţiunilor specifice disciplinei) 

 

2.Explicare şi interpretare (explicarea şi interpretarea unor idei, 

proiecte, procese, precum şi a conţinuturilor teoretice şi practice ale 

disciplinei) 

3.Instrumental-aplicative (proiectarea, conducerea şi evaluarea 

activităţilor practice specifice; utilizarea unor metode, tehnici şi 

instrumente de investigare şi de aplicare) 

4.Atitudinale (manifestarea unei atitudini pozitive şi responsabile faţă de 

domeniul ştiinţific / cultivarea unui mediu ştiinţific centrat pe valori şi 

relaţii democratice/ promovarea unui sistem de valori culturale, morale şi 



civice / valorificarea optimă şi creativă a propriului potenţial în activităţile 

ştiinţifice / implicarea în dezvoltarea instituţională şi în promovarea 

inovaţiilor ştiinţifice / angajarea în relaţii de parteneriat cu alte persoane-

instituţii cu responsabilităţi similare / participarea la propria dezvoltare 

profesională) 

8. Conţinuturi  

 

 

9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice, 

asociaţiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului 

 Conţinutul disciplinei este în concordanţă cu ocupațiile care pot fi practicate pe piața muncii 

263203 analist de mediu 263205 analist teritorial 263213 asistent de cercetare în geografie 263218 
manager consorțiu turistic 263219 expert localizare 263220 promotor local 263221 specialist 
planificare teritorială  

 

 

10.  Evaluare 

Tip activitate 10.1 Criterii de evaluare 10.2 Metode de 

evaluare 

10.3 Pondere din nota 

finală 

  

Derularea stagiului de practică 

Redactarea portofoliului de de 

practică 

  

10.5 Seminar / 

laborator 

Portofoliu de practică 

Evaluare făcută de 

tutore 

100% 

 

 

Data completării 

01.02.2021 

 Titular disciplină 

Conf. univ. dr. Sorina Voiculescu 

 

   

         Data avizării în departament                                 Director de departament 

                                 Lect. univ dr. Sebastian JUCU 

 

 


