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Total ore Număr de ore pe tipuri de activități 
Forma de 

evaluare 

Număr de 

credite total contact 

direct 

studiu 

individual 
curs seminar laborator 

120 60 60 30 30  E 4 

Descriere succintă a corelării cursului cu programul de studii 

Cursul de Geografie urbană şi rurală oferă oportunitatea de a studia habitatul uman prin prisma  

caracterizării evoluţiei și varietăților de forme, determinate de nivelul de dezvoltare social – economic 

al diferitor grupuri de populaţie, de modul specific de valorificare de către om al potenţialului cadrului 

natural și particularităţile tradiţionale ale organizării societăţii. Conţinutul disciplinei contribuie 

semnificativ la sporirea calificării profesionale dar şi creează abilităţi de analiză şi sinteză a factorilor 

care au determinat amplasarea populaţiei în anumite regiuni în diferite perioade istorice.  Pentru a 

realiza obiectivul disciplinei este necesar de a dezvolta abilitățile de utilizare a cunoştinţelor din toate 

domeniile geografiei, de a selecta materialul, a sintetiza şi a-i crea studentului o opinie individuală 

privitor la factorii de formare și evoluție a localităților. Abilităţile formate în cadrul studierii acestui 

curs vor oferi studenţilor posibilitatea de a înţelege şi a însuşi mai profund celelalte discipline 

geografice. 

 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 urbane și rurale în explicarea proceselor și 

fenomenelor geografice; 

- aplicarea metodologiei contemporane de cercetare în soluționarea problemelor geografice și cu 

caracter interdisciplinar; 

- argumentarea importanței investigaţiilor geografiei urbane și rurale 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 urmărească istoria evoluţiei localităților umane în timp și spațiu 

- să dezvolte abilităţile de comentare ştiinţifică și explicare a factorilor de amplasare a localităților la 



nivel local, regional și global 

- să arate ce modificări de ordin funcţional au intervenit odată cu industrializare a statelor lumii în 

procesul de constituire a localităților umane 

- să descrie principalele influenţe ale formelor de relief asupra formei localităților umane 

- să-şi formeze şi dezvolte motivaţiile şi atitudinile gândirii critice 

- să aplice cunoştinţele teoretice în scopul îmbunătățirii calității vieții 

- să dezvolte abilităţile de interpretare, elaborare și utilizare a materialelor grafice și cartografice 

privind mediul geografic  

- să elaborarea și realizarea proiectelor de cercetare in domeniul geografiei 

Condiții prerechizit: Studierea cursului universitar Geografie umană generală 

Teme de bază: 1 Metodele de cercetare ale geografiei urbane şi rurale. 2. Definirea aşezărilor rurale şi 

tendinţele generale ale formării reţelei de aşezări rurale. 3. Situl aşezărilor rurale. Situl oraşelor 4. 

Originea şi evoluţia fenomenului urban. Caracteristică oraşelor antice. Caracteristica oraşelor 

medievale. Caracteristica oraşelor moderne. Caracteristica oraşelor contemporane. 5. Tipologia 

aşezărilor rurale. Locuinţele rurale.  6. Urbanizarea globului în spaţiu şi în timp. 7. Repartiţia pe glob a 

oraşelor mari şi foarte mari. 8 Relaţiile dintre aşezările urbane şi condiţiile naturale. 9. Evoluţia 

teritorială a oraşelor 10. Integrarea oraşelor în reţeaua aşezărilor urbane. 11. Funcţiile urbane 12. 

Fizionomia oraşelor. 13. Descrierea zonelor de influenţă urbană. 14. Impactul turbelor asupra mediului.  

Strategii de predare-învăţare: prelegeri interactive, seminare, proiecte; consultaţii. 

Strategii evaluare:  

Evaluare realizată prin diverse metode: oral şi în scris, prezentări, rapoarte, participarea la discuţii, 

portofolii etc. Nota finală se constituie din: rezultatul evaluării finale (40%), evaluărilor curente (40%),  

evaluare calităţii lucrului individual al studentului (20%) pe parcursul semestrului, inclusiv portofoliul, 

participare la discuţii, prezentări, activitatea la seminare etc. 
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