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Descriere succintă a corelării cursului cu programul de studii 
Conţinutul disciplinei contribuie la realizarea unei calificări superioare a specialistului, asigurând 
pregătirea teoretică şi practică ale acestuia în domeniul geografiei populației. Cursul teoretic al 
disciplinei va conduce la deprinderea cunoştinţelor necesare pentru analiza fenomenelor, proceselor, 
indicatorilor cu caracter geodemografic. Partea teoretică include analiza elementelor structurale de stare 
și mișcare ale populației. Obiectivele de bază ale acestui curs constau în prezentarea populației ca 
sistem, sub toate formele sale cantitative și calitative, dar și pentru o mai bună înțelegere a componentei 
teritoriale umane. Acest curs se încadrează în programul de studiu Geografie, dat fiind faptul că 
Geografia populației este o parte componentă a Geografiei Umane și va contribui la formarea 
competențelor necesare unui specialist în domeniul dat. 
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 populației în explicarea proceselor și 

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

caracter interdisciplinar; 
- argumentarea importanței investigaţiilor geografiei populației 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 dezvolte abilităţi de analiză și sinteză a populației ca sistem teritorial;  
- să urmărească și să evalueze fenomenele și procesele geodemografice în timp și spațiu;  
- să comenteze caracterul politicilor de populație aplicate de statele lumii;  



- să-şi formeze şi dezvolte motivaţiile şi atitudinile gândirii critice;  
- să dezvolte abilităţile de utilizare a mijloacelor de învățământ, a materialelor didactice auxiliare, a 

tehnologiei informaţiilor;  
- să formeze deprinderi de lucru cu materialul cartografic;  
- să întocmească un portofoliu pe unul dintre subiectele de activitate individuală indicate. 
Condiții prerechizit: diplomă de bacalaureat 

Teme de bază:  
Introducere în Geografia populaţiei. Obiectul de studiu. Istoriografia Geografiei Populaţiei. 
I. Numărul şi distribuţia populaţiei Terrei. Surse de informaţii asupra populaţiei şi a fenomenelor 
demografice. Evoluţia numerică a populaţiei. Politica demografică. Distribuţia teritorială  şi densitatea 
populaţiei. Dinamica populaţiei. Mişcarea naturală a populaţiei. Bilanţul natural al populaţiei. Tranziţia 
şi prognoza demografică. Migraţia populaţiei. Aşezările umane. Concepte, componente, forme de 
aglomerare umană. 
II. Structura populaţiei pe Terra. Structura demografică. Structura după gen (sexe) a populaţiei. 
Structura pe vârste şi după starea civilă a populaţiei. Speranţa de viaţă la naştere. Structura populației pe 
medii de trai. Structura rasială. Structura etnică şi lingvistică. Structura confesională. Structura socio-
economică. 
III. Populaţie şi dezvoltare. Dezvoltarea umană. Problema demografică – problemă globală. 
Strategii de predare-învăţare: prelegeri interactive, seminare, proiecte individuale, 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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