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Descriere succintă a corelării cursului cu programul de studii 
Cursul Geografia fizică  generală și bazele geologiei constituie un curs integru, destinat pregătirii şi 
formării viitorilor geografi, având menirea familiarizării studenţilor cu varietatea materialelor 
geografice, analiza, folosirea şi întocmirea materialelor grafice, deoarece activitatea complexă a oricărui 
geograf e de a fi permanent în contact cu particularitatea geografica a statului, atât în munca de 
cercetare ştiinţifică (în birou sau pe teren) cât şi în activitatea didactică. Geografia fizică generală și 
bazele geologiei este prima disciplină din domeniul geografiei fizice studiată la specialitatea Geografie, 
astfel destinația acesteia este de a crea baza teoretică şi metodologică a disciplinelor din domeniul 
Geografiei fizice. Deprinderile, priceperile şi cunoştinţele căpătate în cadrul studierii acestui curs vor 
oferi studenţilor posibilitatea de a înţelege şi a însuşi mai profund celelalte discipline geografice, cum 
generale aşa şi regionale. 

Competenţe dezvoltate în cadrul cursului 
Competenţe generale: 
- cunoaşterea bazelor teoretice ale ştiinţelor geografice fundamentale şi aplicate; 
- utilizarea metodelor clasice şi interactive de analiză, sinteză, memorare şi valorificare a informației 

din domeniul geografiei; 
- accesarea, selectarea şi sistematizarea datelor geografice prin intermediul tehnologiilor 

informaţionale; 
- comunicarea logică, coerentă, argumentată a informaţiei privind conceptele, fenomenele și metodele 

de bază ale geografiei în limba de stat şi alte limbi, în  medii profesionale și alte medii social-
economice; 

- rezolvarea unor situații-problemă din domeniul geografiei, utilizând cunoștințele teoretice și 
abilitățile profesionale; 

- colaborarea eficientă, adecvată cu semenii în cadrul echipei și cu factori de decizie, într-un context 
naţional şi internațional. 

Competenţe specifice: 
- utilizarea noțiunilor, principiilor, legităţilor geografiei fizice generale și bazele geologiei în 

explicarea proceselor și fenomenelor geografice; 
- aplicarea metodologiei contemporane de cercetare în soluționarea problemelor geografice și cu 

caracter interdisciplinar; 
- argumentarea importanței investigaţiilor din domeniul geografiei fizice generale și bazele geologiei 

în vederea cercetării sistemelor geografice; 
- obținerea și analiza datelor experimentale în scopul elucidării interdependenţelor structură-funcţie, 

cauză-efect şi interpretării concepţiilor geografice. 



Finalităţi de studii 
Studentul la finele cursului va fi capabil: 
- să distingă legităţile de bază ale învelişului geografic; 
- să identifice cauzele ce contribuie la dereglarea echilibrului dintre componenţii naturali; 
- să descrie structura Pământului consolidat, în special, al crustei terestre; 
- să identifice compoziţia petrologică a crustei terestre; 
- să argumenteze etapele de dezvoltare ale geografiei și geologiei; 
- să argumenteze legităţile de bază ale învelişului geografic; 
- să aprecieze rolul societăţii în poluarea învelişului geografic. 

Condiții prerechizit:  studierea cursului liceal de Geografie fizică generală 
Teme de bază:  
Introducere în disciplină. Etapele de dezvoltare a geografiei şi geologiei ca ştiinţe. Obiectul de studiu şi 
metodele de cercetare ale geografiei fizice generale şi ale geologiei generale. Universul şi Sistemul 
Solar. Particularităţile principale ale compoziţiei şi structurii Universului. Proprietăţile fizice ale 
Pământului. Gravitaţia şi magnetismul terestru. Consecinţele geografice ale formei şi dimensiunilor 
Pământului pentru Învelişul Geografic. Mişcarea de rotaţie şi mişcarea de revoluţie a Pământului. 
Geosistemul-compoziţie şi structură. Caracterizarea generală a geosistemului. Componentele şi 
nivelurile structurale ale geosistemului. Structura internă a Pământului. Litosfera. Structura şi 
compoziţia crustei terestre. Minerale şi roci. Tectonica plăcilor şi orogeneza. Procese endogene: 
deformările şi structurile crustei terestre. Magmatismul intruziv. Magmatismul efuziv, procesele 
seismice. Metamorfismul rocilor. Relieful terestru. Atmosfera ca component al Învelişului Geografic. 
Compoziţia şi structura atmosferei. Circulaţia atmosferei. Elementele climatice. Regionarea climatică. 
Hidrosfera ca component a geosistemului. Circuitul apei în natură. Biosfera. Caracterizarea de 
ansamblu. Pedosfera ca rezultat al interacţiunii componentelor abiotice şi a celor biotice.  
Strategii de predare-învăţare: prelegeri interactive, seminare, proiecte; consultaţii. 
Strategii de evaluare: teste de evaluare, prezentări, rapoarte, dezbateri, elaborarea portofoliilor, 
teze/proiecte etc. Nota finală se constituie din rezultatul evaluării finale (40%), curente (40%) şi 
calităţii lucrului individual al studentului pe parcursul semestrului (20%). 
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