
 

FIŞA DISCIPLINEI 

 

1. Date despre program 

1.1 Instituţia de învăţământ superior UNIVERSITATEA DE VEST DIN TIMIȘOARA 

1.2 Facultatea / Departamentul 
FACULTATEA DE CHIMIE, BIOLOGIE, GEOGRAFIE 

DEPARTAMENTUL DE GEOGRAFIE 

1.3 Catedra  

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 GEOGRAFIA CALITĂȚII VIEȚII 

2.2 Titularul activităţilor de curs Conf. dr. Cătălina ANCUȚA 

2.3 Titularul activităţilor de seminar Conf. dr. Cătălina ANCUȚA 

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

 

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

3.1 Număr de ore pe săptămână 4 din care: 3.2 curs 2 3.3 seminar/laborator 2 

3.4 Total ore din planul de învăţământ 56 din care: 3.5 curs 28 3.6 seminar/laborator 28 

Distribuţia fondului de timp: ore 

Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe 20 

Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate / pe teren 27 

Pregătire seminarii / laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri 42 

Tutoriat  3 

Examinări  2 

Alte activităţi…………………………………… 0 

3.7 Total ore studiu individual 94 

3.8 Total ore pe semestru 150 

3.9 Numărul de credite 6 

 

4. Precondiţii (acolo unde este cazul) 

4.1 de curriculum  Geografie umană generală, Geografie fizică generală,  

4.2 de competenţe  definirea şi descrierea, corelarea principalelor noţiuni, legităţi, procese şi fenomene incidente în 

problematica de calitate a vieții, explicarea genezei şi evoluţiei lor, evaluarea consecinţelor pe 

care le au asupra calității vieții; 

 utilizarea adecvată a surselor bibliografice, materialelor cartografice, a seriilor de statistice, a 

instrumentelor informatice de bază in vederea realizării de analize tematice; 

 folosirea TIC pentru sistematizarea datelor empirice, prelucrarea și analiza lor, precum și pentru 

comunicarea rezultatelor cercetării; 

 realizarea de diagnoze teritoriale pe baza cercetărilor şi fundamentarea de măsuri de optimizarer 

teritorială. 

 

 

5. Condiţii (acolo unde este cazul) 

5.1 de desfăşurare a cursului  pentru activități didactice onsite: sală cu cel puțin 30 de locuri, 

videoproiector/ sistem de proiecție similar; 

 pentru activități didactice online: calculator/laptop cu sistem 

audio-video pentru toți partipanții la curs, acces la platforma 

e-Learning și la aplicația Google Meet; 

 asigurarea unui cadru educogen, care să permită 

interacțiunea student-cadrudidactic este obligatoire; 

 aplicația de videoconferință utilizată va fi pe platforma 

Google Meet; 

 se va folosi platforma e-Learning (Moodle – platforma de e-

Learning UVT – https://elearning.e-uvt.ro/ ), pentru încărcarea 

materialelor asociate lucrărilor practice (tutoriale, prezentări PPT, 

https://elearning.e-uvt.ro/


date cartografice și statistice, materiale bibliografice etc.), 

respectiv pentru consultarea acestora de către studenți. 

5.2 de desfăşurare a seminarului/laboratorului  pentru activități didactice onsite: sală cu minimum 30 locuri, loc la 

computer pentru fiecare student, videoproiector/sistem de proiecție 

similar; 

 pentru activități didactice online: calculator/laptop cu sistem 

audio-video pentru toți partipanții la curs, acces la platforma 

e-Learning și la aplicația Google Meet; 

 asigurarea unui cadru educogen, care să permită 

interacțiunea student-cadrudidactic este obligatoire; 

 aplicația de videoconferință utilizată va fi pe platforma 

Google Meet; 

 se va folosi platforma e-Learning (Moodle – platforma de e-

Learning UVT – https://elearning.e-uvt.ro/ ), pentru încărcarea 

materialelor asociate lucrărilor practice (tutoriale, prezentări PPT, 

date cartografice și statistice, materiale bibliografice etc.), 

respectiv pentru consultarea acestora de către studenți. 

 

 

6. Competenţele specifice acumulate 
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 Definirea şi descrierea principalelor noţiuni, legităţi, procese implicate în dinamica teritorială. 

 Utilizarea adecvată a materialelor cartografice, seriile statistice, instrumentelor informatice de bază in 

vederea analizei functionale a teritoriului  

 Realizarea de diagnoze teritoriale pe baza cercetărilor şi fundamentarea politicilor de planificare teritorială  

 Folosirea TIC pentru prelucrarea datelor empirice si pentru analiza lor 

 Aplicarea principiilor multi- si interdisciplinaritatii, in realizarea studiilor de planificare teritoriala 

 Coroborarea informaţiilor din diferite surse, cu caracter ştiinţific şi de popularizare 
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 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 continua în scopul inserţiei şi adaptabilităţii la cerinţele pieţii 

muncii. 

 

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

7.1 Obiectivul general al disciplinei -   cunoaşterea semnificației conceptului de calitate a vieții, a paradigmei acestuia,    

    precum și a metodelor de analiză și optimizare; 

7.2 Obiectivele specifice -     integrarea conceptelor de bază şi a celor corelate calității vieții, într-un context 

interdisciplinar; 

- individualizarea indicatorilor obiectivi de măsurare a calității veții, în relație 

cu evoluția teoriilor dezvoltării în context teritorial; 

- identificarea și analiza dimensiunilor subiective ale calității vieții; 

- interpretarea diferențierii teritoriale în raport cu dimensiunile calității vieții;  

- judecarea corectă a dezvoltării teritoriale diferenţiate şi individualizarea 

mecansimelor care determină discrepanţele teritoriale în materie de calitate a 

vieții; 

- emiterea de judecăţi pe baza unor date lacunare; 

- formularea de ipoteze privind utilizarea unor măsuri ca instrumente în 

accelerarea/diminuarea schimbărilor teritoriale privind calitatea vieții;  

- explicarea modelelor de organizare a spaţiilor analizate, cu diverse 

funcţionalităţi şi la diferite scări din perspectiva modelelor spaţiale definite la 

curs. 

 

8. Conţinuturi  

8.1 Curs Metode de predare Nr. ore 

Curs introductiv prelegerea, explicația, convesația 2 

Concepte fundamentale în studiul calității vieții: paradigma 

conceptuală 

prelegerea, explicația, convesația euristică 2 

https://elearning.e-uvt.ro/


Ce măsurăm? Evoluția dimensiunilor obiective ale calității vieții 

din perspectiva teoriilor dezvoltării:  

teoriile modernizării;  

teoriile dependenţei;  

modelul socialist al dezvoltării;  

modelul neoliberal al dezvoltării;  

teoriile postdezvoltării;  

dezvoltare convenţională, dezvoltare alternativă sau „alternative 

la dezvoltare”; 

ecodezvoltarea; 

dezvoltarea durabilă. 

prelegerea, explicația, convesația euristică 14 

Introducerea dimensiunilor subiective ale calității vieții: 

dezvoltarea alternativă („centrată pe oameni”) - dezvoltarea 

socială, dezvoltarea umană. 

Persepctivele geografiei subiective. 

prelegerea, explicația, convesația euristică, 

problematizarea 

4 

Ce măsurăm?  

Dimensiunile subiective ale calității vieții:  

aşteptări, interese, motivaţii, stări sufleteşti, norme, valori, 

opţiuni politice, filozofice, religioase; 

opinia publică şi de grup. 

prelegerea, explicația, convesația euristică, 

problematizarea 

6 
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8.2 Seminar  Metode de predare Nr. ore 

Ședință introductoivă explicația, conversația 2 

Identificarea și analiza critică a indicatorilor obiectivi ai calității 

vieții utilizați în documente de planificare strategică și contexte 

teritoriale la diferite scări și neveluri de decizie 

explicația, conversația euristică, 

demonstrația 

4 

Analiza indicatorilor obiectivi ai calității într-un sistem teritorial 

la nivel de micro-, mezo, respectiv macroscară (identificarea 

surselor de date, culegerea datelor, prelucrarea calcularea 

indicatorilor, reprezentarea grafică și cartografică a 

indicatorilor,analiza și interpretarea valorilor, a diferențierilor 

teritoriale 

explicația, conversația euristică, 

demonstrația 
8 

Prezentarea studiilor de caz şi dezbateri asupra particularităţilor 

reieşite din analizele comparative) 

explicația, conversația euristică, 

demonstrația 

4 



Calitatea vieții şi dezvoltarea teritorială: se continuă studiile de 

caz, punându-se accent pe identificarea rolului actorilor 

teritoriali în optimizarea calității vieții în sistemele teritoriale 

respective, a eventualelor decizii eronate, ce au influenţat 

evoluţiile  pe termen mediu şi lung, respectiv fundamentarea de 

măsuri pentru optimizarea calității vieții. 

explicația, conversația euristică, 

demonstrația 

6 

Prezentarea studiilor de caz expunerea, explicația, conversația de 

verificare, conversația euristică, 

demonstrația 

4 
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9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice, asociaţiilor 

profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului 

 conținutul cursului a fost elaborat și prin consultarea structurii cursurilor similare din centrele universitare ale 

consorțiului, precum și prin consultarea structurii disciplinelor corespondente din învățământul preuniversitar, 

respectiv a problematicii de concurs a angajatorilor din sfera social-economică. 

 

 

10.  Evaluare 

Tip 

activitate 

10.1 Criterii de evaluare 10.2 Metode de evaluare 10.3 

Pondere 

din nota 

finală 

10.4 Curs Studenţii primesc un portofoliu de 10-20 subiecte / 

sarcini de lucru, din materia predată şi din bibliografia 

obligatorie. Subiectele îşi propun să evalueze: asimilarea 

logică a noţiunilor ştiinţifice; capacitatea de a explica 

ştiinţific situaţii problemă; precizia în înţelegerea şi 

operarea cu noţiuni şi concepte cheie; situarea spaţio-

temporală şi conceptuală corectă a 

elementelor/fenomenelor socio-teritoriale definitorii din 

aria curriculară abordată. 

Se solicită răspunsuri sintetice. 

- examen final scris, complementar, 

examen oral, dacă se impune (în cazul 

suspiciunii de fraudare a examenului 

scris, detectată în cursul corectării 

lucrrării scrise); pentru a promova, 

studentul trebuie să obțină la examenul 

final minimum nota 5; 

Dacă se menține forma de organizare 

online, examenul se va desfășura pe 

platform E-learning a UVT. 

50% 



Asiduitatea și participarea activă la dezbateri. cuantificarea numărului de prezențe la 

curs 

10% 

10.5 

Seminar / 

laborator 

- corectitudinea reprezentărilor grafice (din perspectiva 

metodei cartografice și a principiilor și elementelor 

hărții) și a interpretării acestora (tip eseu, resepctând 

structura și bibligrafia indicate); respectarea termenelor 

de predare a portofoliilor; calitatea prestațiilor pe 

parcursul semestrului (participarea activă la dezbateri) 

Evaluare curentă (40% din nota 

obținută la LP) 

 -verificări orale pe parcurs  

- realizare baze de date; 

- reprezentări grafice și cartografice; 

- analiza unor studii de caz, 

interpretare grafice/reprezentări 

cartografice; 

- participarea la dezbateri; 

- studentul trebuie să respecte 

termenele și criteriile de conținut și 

formă, și să obțină la fiecare temă 

minimum nota 5. 

 

Evaluare sumativă (50% din nota 

obținută la LP) 

- proiect individual; 

- prezentarea proiectului sub forma 

PPT; 

40% 

10.6 Standard minim de performanţă 

Studenţii pot obţine nota 5, dacă îndeplinesc cel puţin 45% din cerinţele la examen şi din cerinţele minimale la activităţile de 

lucrări practice, la care prezenţa este obligatorie (exploatarea rezultatelor care vor fi incluse în dosarul de lucrări pract ice al 

studentului, prezentarea rezultatelor, participarea la dezbateri etc.). 

 

 

 

Data completării: 28.02.2023 Semnătura titularului de curs: 

 

 

 

Semnătura titularului de seminar: 

 

 

Data avizării în departament:  Semnătura directorului de departament: 

 

 

 


