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Descriere succintă a corelării cursului cu programul de studii 

Cursul Geografia umană regională (p. II) încheie ciclul de discipline din geografia umană la facultatea 

de Geografie. Necesitatea studierii acestuia fiind dictată de structura propriu zisă a ştiinţelor geografice, 

în care Geografia umană regională este o parte indispensabilă studierea sa fiind obligatorie pentru 

formarea unui geograf. Obiectivul de bază al cursului este aprofundarea cunoştinţelor privind 

caracterizarea statelor lumii, în mod special precăutând aspectul dezvoltării economice, ceea ce 

contribuie semnificativ la sporirea calității pregătirii  profesionale ale studenților. În cadrul cursului 

studenților li se pune la dispoziţie informația cu privire la structura și schimbările esenţiale din domeniul 

economiei statelor lumii atât în aspect istoric, cât și actuale. Realizarea obiectivului disciplinei este 

posibilă doar prin dezvoltarea abilității de utilizare a  cunoştinţelor din toate domeniile geografiei, de a 

selecta materialul, a sintetiza şi a-i crea studentului o opinie individuală privitor la dezvoltarea statelor 

lumii. 

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 umane regionale în explicarea proceselor și 

fenomenelor geografice; 

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

caracter interdisciplinar; 

- argumentarea importanței investigaţiilor geografiei umane regionale 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 abilităţile de comentare ştiinţifică și explicare a proceselor și fenomenelor geografice la 

nivel local și regional 

- să indice modificările de ordin funcţional  ce au intervenit în procesul de industrializare a statelor 

lumii pe exemplul unor state/regiuni geografice  

- 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 statele/regiunile geografice  

- să formeze deprinderi de analiză și interpretare a indicatorilor statistici; 

- să participe la elaborarea și realizarea proiectelor de cercetare in domeniul geografiei 

Condiții prerechizit: studierea cursului Geografie umană generală; Geografia ramurilor economiei 

naționale, Geografia resurselor naturale, Geografia umană regională (partea I).  

Teme de bază: 1. Caracterizarea economico-geografică a Americii de Nord. 2. Caracterizarea 

economico-geografică a SUA. 3. Caracterizarea economico-geografică a Canadei. 4. Caracterizarea 

economico-geografică a Americii Latine. 5. Caracterizarea economico-geografică a Mexicului. 6. 

Caracterizarea economico-geografică a Argentinei. 7. Caracterizarea economico-geografică a Braziliei.  

Caracterizarea economico-geografică a Africii. 8. Caracterizarea economico-geografică a Nigeriei. 9. 

Caracterizarea economico-geografică a Republicii Africa de Sud. 10. Caracterizarea economico-

geografică a Australiei. 11. Caracterizarea economico-geografică a Oceaniei. 12. Teritoriile dependente 

şi cu statut special. 13. Problemele globale ale omenirii şi integrarea economică mondială. 

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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