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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 MASTER 

1.6 Programul de studii / Calificarea PLANIFICAREA SI DEZVOLTAREA DURABILĂ A TERITORIULUI 

 
2. Date despre disciplină 

2.1 Denumirea disciplinei PRACTICA DE SPECIALITATE ITINERANTA 

2.2 Titularul activităților de curs CONF UNIV. DR. SORINA VOICULESCU 

2.3 Titularul activităților de seminar  

2.4 Anul de studiu 1 2.5 Semestrul 1  2.6 Tipul de 

evaluare 

 2.7 Regimul 

disciplinei 

DO 

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

3.1 Număr de ore pe săptămână 4O din care: 3.2 curs  3.3 seminar/laborator  

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

Distribuția fondului de timp: 40 

Studiul după manual, suport de curs, bibliografie și notițe  

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

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

Tutoriat   

Examinări   

Alte activități 40 

3.7 Total ore studiu individual  

3.8 Total ore pe semestru 40 

3.9 Numărul de credite 4 

 

4. Precondiții (acolo unde este cazul) 

4.1 de curriculum  Disciplina impusa conform planului de învățământ al specilizării 

PLANIFICAREA SI DEZVOLTAREA DURABILĂ A TERITORIULUI 

4.2 de competențe  Aplicație introductivă asupra întregii tematici abordate în anul I de 

studiu  

 

5. Condiții (acolo unde este cazul) 

5.1 de desfășurare a PRACTICII ITINERANTE  DEPLASARE LA BARCELONA, SPANIA 
CALATORIE CU AVIONUL 
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Vor fi studiate aspecte ale metropolei catalone, 
organizarea spațiului urban, organizarea spatiului 
turistic, stadionul olimpic, Nou Camp, vizite la 
instituții de specialitate, elaborarea unor cercetări 
în grupe de lucru în diferitele cartiere ale 
Barcelonei.  

- Studenții vor avea asupra lor laptopuri, 
camere foto, acces la internet, materiale 
specifice cartarii tematice 

 

5.2 de desfășurare a seminarului / laboratorului  

 

 

6. Obiectivele disciplinei - rezultate așteptate ale învățării la formarea cărora 

contribuie parcurgerea și promovarea disciplinei 

Cunoștințe 

- Cunoașterea complexității dimensiunii planificării urbane și a metodelor 

de aplicare a acestora  

- Cunoașterea problematicii planificării teritoriului 

- Deprinderea incipientă a metodelor de cercetare aferente programului de 

studiu 

 

Abilități 

- Utilizarea nuanţată şi pertinentă de criterii şi metode de evaluare, pe 

baza conexiunilor interdisciplinare,  pentru a formula judecăți de 

valoare şi a fundamenta decizii constructive. 

-  Elaborarea de proiecte profesionale şi/sau de cercetare utilizând  

inovativ un spectru variat de metode calitative şi cantitative, 

specifice planificǎrii şi amenajǎrii teritoriale, conforme legilor şi 

principiilor în materie. 

- Elaborarea de produse viabile şi calitative bazate pe selecţia criticǎ 

a datelor achiziţionate, analizate şi prelucrate şi compararea cu 

estimǎrile teoretice sau cu date furnizate de literatura de specialitate 

 

Responsabilitate 

și autonomie 

1. Autocontrolul procesului de învăţare, diagnoza nevoilor de formare, 

analiza reflexivă a   propriei activităţi profesionale, corelate cu 

aplicarea strategiilor de muncă eficientă şi responsabilă. 

2. Asumarea de roluri/funcţii de conducere a activităţii grupurilor 

profesionale complexe sau a unor instituţii în domeniul analizei şi 

planificǎrii teritoriului, asociate cu aplicarea tehnicilor de muncă 

eficientă în echipă multidisciplinară, pe diverse paliere ierarhice. 

3.  Executarea unor sarcini profesionale complexe, în condiţii de 

autonomie şi de independenţă profesională. 

 

 

7. Conținuturi  

8.1 Curs Metode de predare Observații 

 
Planificarea urbană a Barcelonei 

 
Conversatie 
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Organizarea spațiilor turistice și a 
arealelor urbane aferente 
 
 
Importanța lui Antonio Gaudi în 
viața urbană 
 
 
Spații cu destinație sportivă 
 
 
Imporatnța metroului ca mijloc de 
transport în comun 

Dezbatere 
Studiu individual 
 
 
 

 
 
- O săptămână pe teren 

 

   

 
 

8.2 Seminar / laborator Metode de predare Observații 

- Cartarea aspectelor 
explicate și documentate de 
către studenți atât prin 
intermediul bibliografiei cât 
și a materialelor 
achiziționate la fața locului 

- Realizarea unor albume 
ilustrate  

- Organizarea studenților în 
patru grupe care vor studia 
tematici diferite.  

- Prezentarea rezultatelor 
sub forma unor referate 

Activități didactice pe grupe de 
lucru 
 
Activități didactice individuale 
 
Folosirea google earth 
 
 
 

 
 
O săptămână pe teren 

   

  
 

 

8. Coroborarea conținuturilor disciplinei cu așteptările reprezentanților comunității 

epistemice, asociațiilor profesionale și angajatori reprezentativi din domeniul aferent 

programului 

Cursul își propune să ofere studenților cunoștințe generale de planificare a teritoriului pe care le pot 
folosi în activitatea profesională ulterioară.   
Absolvenții pot constitui parte activă din echive multi si transdiciplinare de pe lângă direcțiile de 
urbanism ale primăriilor, consiliilor județene, firmelor de cadastru, direcțiilor de transport public, 
organizațiilor non-guvernamentale a căror preocupare o reprezintă sustenabiitatea, calitatea 
mediului, siguranța în spațiul public, dreptul la locuire etc.  

 

9.  Evaluare 
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Tip activitate 10.1 Criterii de 
evaluare 

10.2 Metode de evaluare 10.3 Pondere 
din nota finală 

10.4 Curs  
 

Evaluare finala 50% 

10.5 Seminar / laborator  Evaluare pe parcurs 50% 

10.6 Standard minim de performanță 

Studenții vor prezenta referatele finale la o săptămână după întoarcerea acasă 

 
 
Data completării                                                                                                          Titular de disciplină, 
 
12.09. 2022                                                                                                     Con dr. Sorina Voiculescu 
 

                  
                                                                                                                               

                                                                                                                                         
 
Data avizării în departament                                                                            Director de departament 
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