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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 Licenţă 

1.6 Programul de studii / Calificarea Geografie 

 
2. Date despre disciplină 

2.1 Denumirea disciplinei PRACTICĂ DE SPECIALITATE 

2.2 Titularul activităților de curs Prof. Dr. Habil. Mircea VOICULESCU 

2.3 Titularul activităților de seminar Lector Dr. Ana-Neli IANĂŞ 

2.4 Anul de studiu III 2.5 Semestrul I  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 5 

Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate / pe teren 15 

Pregătire seminare / laboratoare, teme, referate, portofolii și eseuri 5 

Tutoriat  3 

Examinări  2 

Alte activități 5 

3.7 Total ore studiu individual 35 

3.8 Total ore pe semestru 75 

3.9 Numărul de credite 3 

 

4. Precondiții (acolo unde este cazul) 

4.1 de curriculum  Disciplină impusă conform Planului de învăţământ de la Specializarea 

Geografie, Anul III de studii 

4.2 de competențe  Definirea şi descrierea principalelor noţiuni, legităţi, procese şi 

fenomene geografice, explicarea genezei şi evoluţiei lor, evaluarea 

consecinţelor pe care le au asupra sistemelor geografice antropice; 

Prelucrarea datelor obtinute in cadrul unor cercetari practice şi analiza 

rezultatelor 
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5. Condiții (acolo unde este cazul) 

5.1 de desfășurare a cursului  Aplicaţii practice pe teren în Munţii Bucegi, 
Valea Prahovei, Berca (vizită la vulcanii 
noroioşi), Râşnov, Culoarul Rucăr-Bran; 

5.2 de desfășurare a seminarului / laboratorului  Aplicaţii practice pe teren în Munţii Bucegi, 
Valea Prahovei, Berca (vizită la vulcanii 
noroioşi), Râşnov, Culoarul Rucăr-Bran; 

 

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

parcurgerea și promovarea disciplinei 

Cunoștințe 

● cunoştinţe teoretice privind legităţile după care elementele cadrului 
natural se combină sub forma unităţilor naturale, precum şi a organizării 
societăţii umane sub aspect teritorial; 

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

● 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; 

● cunoaşterea problematicii dezvoltării durabile, identificarea dezechilibrelor 
de mediu şi găsirea unor soluţii viabile, menite să promoveze acest 
concept; 

● cunoaşterea metodologiei de elaborare a unor studii şi proiecte de 
specialitate în domeniul geografie şi mediului înconjurător; 

Abilități 

● dobândirea de către studenţi a abilităţilor de analiză, conceptualizare şi 
interpretare a problematicii de geografie fizică a Carpaţilor, de Geografia 
mediului înconjurător, Geografia peisajului şi a Fenomenelor geografice de 
risc; 

● cunoaşterea metodologiei de lucru şi a mijloacelor de analiză corelativ-
geografice; 

● aplicarea sistemelor informatice geografice în realizarea unor hărţi 
tematice; 

● colectează date utilizând GPS; 
● efectuează muncă de teren; 
● interpretarea datelor obţinute în mod direct pe teren dar şi prin recoltarea 

lor de la instituţiile abilitate; 
● descoperă tendinţe în date geografice, crează scenarii evolutive ale 

proceselor şi fenomelor geografice pe baza acestor date şi analizează 
posibile consecinţe la nivel local şi regional; 

● efectuează cercetare ştiinţifică; 
● analizează datele referitoare la protecţia mediului pentru identificarea 

unor dezechilibre de mediu şi oferirea unor soluţii menite să promoveze 
dezvoltarea durabilă; 
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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. 

● evidenţierea importanţei practicii de teren şi atragerea în mod direct a 
studenţilor la dezbateri, pentru înţelegerea relaţiilor de intercondiţionare 
dintre componentele naturale ale mediului montan şi cele antropice; 

● 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; 

● trezirea interesului studenţilor pentru discipline, un bun început în 
viitoarele lor preocupări asupra protecţiei şi conservării mediului 
înconjurător.      

 

7. Conținuturi  

8.1 Curs Metode de predare Observații 
Prezentarea cadrului natural şi 
socio-economic al Munţilor 
Bucegi şi în mod corelativ al 
Văii Prahovei. Interpretarea 
unor documente şi a unor 
realizări grafice, cartografice. 
 
Litologia, structura geologică, 
climatul şi structurile 
biopedologice ale Munţilor 
Bucegi. Explicaţii şi observaţii 
asupra etajului alpin şi subalpin 
şi a domeniului forestier 
(particularităţi ale limitei 
superioare a pădurii).  
 
Vulcanii noroioşi – relief unic în 
România. Tip genetic de relief şi 
cauzele formării. 
 
Activităţi economice specifice 
Munţilor Bucegi şi impactul lor 
asupra mediului montan: 
activităţile pastorale 
tradiţionale, turismul, 
exploatarea lemnului, 
hidroenergia. Necesitatea 
înfiinţării parcului natural şi a 

Prelegerea ştiinţifică 
(introductivă, curentă, finală; 
dialogată, prelegere cu 
oponent, prelegere team 
teaching, prelegere cu 
dezbatere) 
Alte metode: explicaţie, 
descriere, explicaţia ştiinţifică, 
demonstraţia, problematizare, 
studii de caz, conversaţie 
euristică, dezbaterea, asaltul de 
idei (brainstorming). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

O săptămână pe teren 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

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

 

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 

 

rezervaţiilor naturale. 
 
Cadrul natural şi favorabilităţi 
în individualizarea etapelor de 
umanizare a Văii Prahovei: 
vechimea aşezărilor, evoluţia 
numărului de locuitori. 
Importanţa istorică a oraşului-
staţiune Sinaia. 
 
Modul de organizare a 
teritoriului în Valea Prahovei. 
Specificul economic (vocaţia 
turistică, mijloace de transport 
şi căi de comunicaţii). Noua 
dimensiune teritorială după 
revoluţia din decembrie 1989: 
funcţionalităţi şi 
disfuncţionalităţi: studii de caz: 
staţiunile Sinaia, Poiana 
Ţapului, Buşteni, Azuga şi 
Predeal. 
 
Fenomene geografice de risc în 
sectorul Munţilor Bucegi -Valea 
Prahovei (viituri, avalanşe, 
poluarea cu deşeuri şi gunoaie). 
O nouă viziune asupra 
raportului cadru natural-
activităţi economice. 
Identificarea tipurilor de peisaje 
în funcţie de dinamica suferită 
de-a lungul timpului. 

 
 
 
 
Prelegerea ştiinţifică 
(introductivă, curentă, finală; 
dialogată, prelegere cu 
oponent, prelegere team 
teaching, prelegere cu 
dezbatere) 
Alte metode: explicaţie, 
descriere, explicaţia ştiinţifică, 
demonstraţia, problematizare, 
studii de caz, conversaţie 
euristică, dezbaterea, asaltul de 
idei (brainstorming). 

 

Bibliografie : 
1. Beldie, Al. (1967), Flora şi vegetaţia munţilor Bucegi, Edit. Academiei Române, Bucureşti. 
2. Drăguţ, L. (2000), Geografia peisajului, Edit. Presa Universitară Clujeană, Cluj-Napoca. 
3. Institutul Naţional de Cercetare - Dezvoltare în Turism (2009),  Plan Master în turism pe Valea 

Prahovei şi Zona Braşov - Râşnov, Bucureşti, 112 pp. 
4. Ivan, M. (2012), Valea Prahovei: componentele potenţialului turistic, Edit. Alma, Craiova. 
5. Patrulius, D. (1969), Geologia Masivului Bucegi şi a Culoarului Dâmbovicioarei, Edit. Academiei 

Române, Bucureşti. 
6. Pătru-Stupariu I., coord. (2011), Elaborarea şi implementarea unui algoritm de evaluare 

peisagistică: aplicaţii la sectorul montan şi subcarpatic al Văii Prahova, Edit. Universităţii, Bucureşti 
7. Posea, Gr., Popescu, N., Ielenicz, M., (1974), Relieful României, Ed. Ştiinţifică, Bucureşti, 483 pp. 
8. Puşcaru D., et al (1956), Păşunile alpine din Munţii Bucegi, Edit. Academiei RSR, Bucureşti 
9. Stoica, M. (2009), Monografia Munţilor Bucegi, Edit. Arves, Craiova, 40 pp. 
10. Velcea-Micalevich, V. (1961), Masivul Bucegi, studiu geomorfologic, Edit. Academiei, Bucureşti, 

151 pp. 
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10. Velcea V., (1965), Valea Prahovei, Edit. Ştiinţifică, Bucureşti 
11. Velcea V, Savu A. (1983), Geografia Carpaţilor şi a subcarpaţilor Româneşti, Edit. Didactică şi 

pedagogică, Bucureşti, 300 pp. 
12. x x x (1983), Geografia României, I, Geografia fizică, Edit. Academiei, Bucureşti, 662 pp. 
13. x x x (1987), Geografia României, III, Carpaţii Româneşti şi Depresiunea Transilvaniei, Edit. 

Academiei, Bucureşti, 654 pp. 
14. x x x (2004), Pădurile României. Parcuri naţionale şi parcuri naturale, Regia Naţională a Pădurilor 

Romsilva, Bucureşti, 295 pp. 

8.2 Seminar / laborator Metode de predare Observații 

Prezentarea metodelor de 
cercetare specifice realizării 
studiilor de impact asupra 
mediului. 
 
Identificarea şi evaluarea 
impactului activităţilor 
antropice asupra mediului în 
spaţiul montan înalt (Munţii 
Bucegi) şi Valea Prahovei. 
 
Procedee, metode şi tehnici de 
analiză a peisajului geografic 
 
Analiza structurii şi texturii 
peisajului geografic din orizontul 
local. 

 
Cartarea tipurilor de impact 
antropic în localităţile de pe 
Valea Prahovei sau pe baza 
Open Street Map (în cazul în 
care activitatea practică se va 
desfăşura online). 
 
Aplicarea fişei de evaluare 
vizuală a peisajului antropic – in 
situ – în localitatea Buşteni sau 
folosind Open Street Map (în 
cazul în care activitatea practică 
se va desfăşura online). 
 
Prezentarea orală a proiectului 
realizat. 

 
Activităţi didactice pe grupuri de 

lucru; 

Activităţi practice individuale, 

discuţii, dezbatere, 

problematizare, conversaţie 

euristică, algoritmizare, 

descriere, modelare, 

documentarea, crearea şi 

susţinerea referatului ştiinţific, 

observaţie participativă, 

interpretarea peisajului etc. 

 
O săptămână pe teren 

 

Bibliografie : 
1. Beldie, Al. (1967), Flora şi vegetaţia munţilor Bucegi, Edit. Academiei Române, Bucureşti. 
2. Drăguţ, L. (2000), Geografia peisajului, Edit. Presa Universitară Clujeană, Cluj-Napoca. 
3. Institutul Naţional de Cercetare - Dezvoltare în Turism (2009),  Plan Master în turism pe Valea 

Prahovei şi Zona Braşov - Râşnov, Bucureşti, 112 pp. 
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4. Ivan, M. (2012), Valea Prahovei: componentele potenţialului turistic, Edit. Alma, Craiova. 
5. Patrulius, D. (1969), Geologia Masivului Bucegi şi a Culoarului Dâmbovicioarei, Edit. Academiei 

Române, Bucureşti. 
6. Pătru-Stupariu I., coord. (2011), Elaborarea şi implementarea unui algoritm de evaluare 

peisagistică: aplicaţii la sectorul montan şi subcarpatic al Văii Prahova, Edit. Universităţii, Bucureşti 
7. Posea, Gr., Popescu, N., Ielenicz, M., (1974), Relieful României, Ed. Ştiinţifică, Bucureşti, 483 pp. 
8. Puşcaru D., et al (1956), Păşunile alpine din Munţii Bucegi, Edit. Academiei RSR, Bucureşti 
9. Stoica, M. (2009), Monografia Munţilor Bucegi, Edit. Arves, Craiova, 40 pp. 
10. Velcea-Micalevich, V. (1961), Masivul Bucegi, studiu geomorfologic, Edit. Academiei, Bucureşti, 

151 pp. 
10. Velcea V., (1965), Valea Prahovei, Edit. Ştiinţifică, Bucureşti 
11. Velcea V, Savu A. (1983), Geografia Carpaţilor şi a subcarpaţilor Româneşti, Edit. Didactică şi 

pedagogică, Bucureşti, 300 pp. 
12. x x x (1983), Geografia României, I, Geografia fizică, Edit. Academiei, Bucureşti, 662 pp. 
13. x x x (1987), Geografia României, III, Carpaţii Româneşti şi Depresiunea Transilvaniei, Edit. 

Academiei, Bucureşti, 654 pp. 
14. x x x (2004), Pădurile României. Parcuri naţionale şi parcuri naturale, Regia Naţională a Pădurilor 
Romsilva, Bucureşti, 295 pp. 

 

8. 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 se axează pe problematica analizei peisajului geografic, a aspectelor de geografia mediului 
înconjurător şi fenomenelor de risc, oferind viitorilor absolvenţi, competenţe specifice angajatorilor 
din domeniul geografie, ştiinţa mediului etc. 

 

9.  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 

În cazul în care activitatea de 
practică se va desfăşura faţă în 
faţă, se va nota interpretarea 
observaţiilor personale pe teren 
şi răspunsurile la proiectul final. 

 
60% 

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

În cazul în care activitatea de 
practică se va desfăşura faţă în 
faţă se vor avea în vedere: 
evaluarea finală sub formă de 
proiect scris; participarea 
efectivă pe teren la realizarea 
observaţiilor, măsurătorilor, 
cartării; însuşirea metodelor de 
realizare a materialelor 
cartografice şi grafice; 
participarea la discuţii şi 

 
40% 
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dezbateri; implicarea şi etalarea 
spiritului de echipă în 
participarea la măsurători 
staţionare sau expediţionare de 
profil; prezenţa la toate 
activităţile desfăşurate faţă în 
faţă. 

10.6 Standard minim de performanță 

□  obţinerea notei 5 la evaluarea finală; 
□ obţinerea a cel puţin 50 de puncte din punctajul acordat pentru însuşirea tehnicilor de lucru 

specifice, a etalării interesului pentru munca în echipă, pentru respectarea disciplinei, 
comportamentului adecvat pe teren (dacă activitatea se va desfăşura faţă în faţă) etc. 

□ prezenţa la activitatea practică desfăşurată online sau faţă în faţă este obligatorie. 

 
 
Data completării                                                                                                           Titular de disciplină 
19.09.2022                                                                               Prof. univ. dr. habil. Mircea VOICULESCU 
 
Data avizării în departament                                                                            Director de departament 

Lector univ. dr. Ioan-Sebastian JUCU 


