Anexa A.V.4.

PROGRAMA ANALITICĂ
Denumirea
disciplinei

INTRODUCERE ÎN GEOGRAFIE
GGG11011

Codul disciplinei
Facultatea

Semestrul

1

Numărul de credite

GEOGRAFIE

Domeniul de licenţă
Programul de studii de
master (specializarea)

GEOGRAFIA TURISMULUI

Total

6

Numărul ore pe
semestru/activităţi
C
S
L

P

28

0

0

0

Categoria formativă a disciplinei:
DF-fundamentală, DS-de specialitate, DC-complementară
Categoria de opţionalitate a disciplinei: DI-impusă, DO-opţională, DL-liber aleasă (facultativă)

Discipline
Anterioare

Obiective

Conţinut
(descriptori)

Obligatorii
(condiţionate)
Recomandate

DF
DI

Geografia generală a turismului, Potenţialul turistic al reliefului.

Obiectivul prioritar al cursului este acela de a elimina riscul generat de studiul
precumpănitor al disciplinelor geografice specializate, constând în receptarea
neadecvată, incoerentă, fragmentară sau unilaterală a obiectului de studiu al ştiinţei
geografice (învelişul geografic înţeles ca sistem complex integrat). În vederea
cunoaşterii structurilor operatorii de bază ale învelişului geografic şi a înţelegerii
unităţii şi diversităţii proceselor şi fenomenelor geografice se pune accentul pe
interpretarea multiscalară a faptelor geografice în strânsă conexiune cu implicaţiile
generate prin procesele de ierarhizare, încatenare, coevoluţie, sinergetism,
integrare etc. Pe această cale, se are în vedere şi dobândirea unor repere
conceptuale şi metodologice de actualitate care să familiarizeze studenţii cu
specificul şi cerinţele abordărilor de factură multidisciplinară şi transdisciplinară.
În acest scop se urmăreşte introducerea celor mai reprezentative concepte legi şi
teorii pe care se grefează paradigmele ştiinţifice actuale (neoevoluţionismul, teoria
generală a sistemelor, dezvoltarea durabilă ş.a.).
Capitolul 1. Problematica obiectului de studiu al Geografiei (săptămâna 1; 2 ore).
1.1. Puncte de vedere cu privire la obiectul de studiu al Geografiei;
1.2. Mutaţii conceptuale şi metodologice recente reflectate în problematica
ştiinţei geografice;
1.3. Definirea învelişului geografic ca obiect de studiu al Geografiei;
1.4. Structura epistemologică a Geografiei;
1.5. Locul şi scopul Geografiei Generale în sistemul ştiinţelor geografice;
1.6. Planning-ul teritorial ca domeniu multidisciplinar;
1.7. Relaţiile dintre Geografie şi Planning-ul teritorial.
Capitolul 2. Nivelele de organizare ale materiei telurice: Nivelul cosmic de
organizare a materiei (săptămâna 2; 2 ore).
2.1. Mişcarea materiei cosmice şi Universul cunoscut.
2.2. Structurile organizatorice ale universului (nebuloasele, nivelul galactic,
nivelul stelar, nivelul planetar.
2.3. Legităţi care guvernează evoluţia lumii materiale.
2.4. Modele cosmogonice ale Universului şi Sistemului Solar.

2.5. Sistemul solar. Integrarea Pământului în sistemul solar şi consecinţele
geografice ale acesteia.
Capitolul 3. Nivelul terestru de organizare a materiei (săptămâna 3; 2ore).
3.1. Structurarea zonar-concentrică a învelişurilor geosferice.
3.2. Principalele zone structurale, proprietăţile şi interrelaţiile specifice.
3.3. Potenţialul fizic al Pământului.
Capitolul 4. Nivelul geografic de organizare a materiei (săptămânile 4, 5, 6; 6
ore).
4.1. Interfaţa endosferă-exosferă.
4.2. Învelişul geografic (definire, formare, limite, structură).
4.3. Organizarea învelişului geografic: organizarea holarhică, nivelul geosferic,
nivelul geocomponetal, nivelul integrat (organizarea teritorială la nivel
global, regional şi local); peisajul geografic ca expresie concretă a
învelişului geografic: semnificaţie şi conţinut; organizarea teritorială: loc,
localitate, regiune geografică.
Capitolul 5. Caracteristicile de bază ale învelişului geografic (săptămâna 7; 2
ore).
5.1. Componentele învelişului geografic.
5.2. Proprietăţile învelişului geografic;
5.3. Trăsăturile specifice ale învelişului geografic: zonalitatea, azonalitatea,
etajarea peisagistică, ritmicitatea, asimetria emisferelor;
5.4. Evoluţia învelişului geografic; legile care guvernează dezvoltarea şi
funcţionarea învelişului geografic.
Capitolul 6. Dimensiunea sistemică a învelişului geografic (săptămânile 8, 9, 10;
6 ore).
6.1.Teoria Generală a Sistemelor şi impactul asupra cunoaşterii ştiinţifice
contemporane;
6.2. Conceptele definitorii: sistem, structură, relaţii, stare;
6.3. Geosistemul ca model de abordare a realităţii geografice;
6.4. Structura geosistemelor şi tipologia acestora;
6.5. Relaţiile geosistemice: conţinut şi tipologie;
6.6. Funcţionalitatea ca trăsătură fundamentală a geosistemelor;
6.7. Trăsăturile sistemice ale învelişului geografic: unitatea şi complexitatea,
circuitul substanţei, energiei şi informaţiei, echilibrul relativ, autoreglarea,
sinergia geosistemică, finalitatea ş.a.
6.8. Tipologia geosistemelor.
Capitolul 7. Energia şi informaţia în învelişul geografic (săptămâna 11; 2 ore).
7.1. Sursele energetice ale proceselor geografice.
7.2. Semnificaţia şi rolul informaţiei geografice în derularea proceselor de
vehiculare a energiei în cadrul învelişului geografic.
7.3. Principalele structuri energetice ale învelişului geografic şi formele de
interconectare ale acestora.
Capitolul 8. Dinamica învelişului geografic (săptămânile 12, 13, 4 ore).
8.1. Etapele de evoluţie ale învelişului geografic (prebiogenă, biogenă,
antropică).
8.2. Dinamica internă a învelişului geografic.
8.3. Dinamica externă a învelişului geografic.
8.4. Liniar şi neliniar în dinamica proceselor geografice;
8.5. Praguri şi bifurcaţii evolutive în relaţie cu fenomenele geografice extreme
(hazarde, riscuri, catastrofe)
Capitolul 9. Funcţia de mediu a învelişului geografic (săptămâna 14; 2 ore).
9.1. Dezvoltarea populaţiei umane şi stadiile culturale de dezvoltare.
9.2. Activităţile de producţie materială.
9.3. Urbanizarea şi consecinţele sale.

9.4. Impactul activităţilor antropice asupra componentelor din structura
mediului.
9.5. Modificări cu tendinţe de globalizare.
Forma de evaluare (E-examen, C-colocviu/test final, LP-lucrări de control)
E
Stabilirea notei
- examen scris
100
finale (procentaje)
- activităţi aplicative atestate/laborator/lucrări practice/proiect etc
- teste pe parcursul semestrului
- teme de control
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Lista materialelor
didactice necesare
Coordonator de
disciplină

la curs: – laptop, videoproiector, PC-uri, softuri de specialitate, suport de curs, fişe de
lucru, prezentări PowerPoint, Internet, informaţii grafice, foto, video, statistice etc.
Grad didactic, titlu, prenume, numele

Prof.univ.dr. Petrea Dan
Legenda: **C-curs, S-seminar, L-activitati de laborator, P-proiect sau lucrari practice

Semnătura

