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Introducere în geografie; Geografia regional a României.

prezentarea fenomenelor i proceselor regionale ale continentului european în
scopul eviden ierii resurselor naturale i umane, a perspectivelor sale de
dezvoltare economico-social ;
inventarierea i aprofundarea, la nivelul Europei, a oportunit ilor spa iului ei
geografic, legate de mediul de via , climat, peisaj, resursele naturale etc.
cunoa terea realit ilor europene, în care cele române ti se circumscriu organic, în
scopul valorific rii lor eventuale în alegerea unui mediu de via i loc de munc
în perspectiv ;
în elegerea conceptului de regiune geografic , în elegerea rela iilor spa iotemporale implicate în procesul de formare a regiunilor geografice la nivelul
continentului european;
deprinderea unor metode de conturare i reprezentare a entit ilor spa iale cu
func ie de regiune, din Europa;
l murirea, exemplificarea i studierea conceptelor de regiune, conturate pe baza
criteriilor structural (regiunea omogen , regiunea polarizat , regiunea anizotrop )
i evolutiv (regiunea umanizat , regiunea func ional , regiunea sistem-teritorial),
având la baz cele mai concludente studii de caz din Europa;
elaborarea unui model de analiz regional integrat pentru o entitate spa ial
european ;
complementar, se are în vedere, ca obiectiv, elaborarea de c tre studen i a unor
h r i tematice legate de imaginea de ansamblu a acestui continent;
Europa – a ezare geografic , limite, rmuri;
Evolu ia paleogeografic a continentului;
Poten ialul geomorfologic;
Fenomene climatice specifice;
Poten ialul hidrografic;
Poten ialul bio-pedogeografic;
Resursele umane;
Rural i urban european;
Tr s turile economiei, ramuri i subramuri;
Probleme environmentale;
Regionarea geografic . Europa insular ;
Europa nordic , Europa central nordic , Europa Estic ;
Europa Central , Europa Alpin , Europa de Vest;
Peninsula Iberic , Peninsula Italic , Peninsula Balcanic ;

Forma de evaluare (E-examen, C-colocviu/test final, LP-lucr ri de control)
Stabilirea notei
- r spunsuri la examen/colocviu/lucr ri practice
finale (procentaje)
- activit i aplicative atestate/laborator/lucr ri practice/proiect etc
- teste pe parcursul semestrului
- teme de control
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Cluj-Napoca.
5. Cocean, (2005), Geografie regional , Edit. Presa Universitar Clujean ,
Cluj-Napoca.
6. Cocean, P. (2005), Geografia Europei, Editura Presa Universitar Clujean , Cluj
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i
Pedagogic , Bucure ti.
8. Dauphine, A. (1979), Espace, region et systeme, Edit. Economica, Paris.
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a) la curs: – smartboard, laptop, videoproiector, PC-uri, softuri de specialitate, camere
foto i video digitale, suport de curs, fi e de lucru, prezent ri PowerPoint, Internet,
informa ii grafice, foto, video, statistice etc.
b) la lucr ri practice: fi e individuale de lucru, h r i tematice, reviste de specialitate
videoproiector, PC-uri, software de specialitate i baze de date statistice, fotograficee i
video. Explica ia, conversa ia euristic , studiul de caz, ca metode de predare i înv are,
prezent ri PowerPoint i lucrul în programe de prelucrare grafic , foto, video i audio.
Grad didactic, titlu, prenume, numele
Lect. dr. Mihai HOTEA

Legenda: **C - curs, S - seminar, L - activitati de laborator, P - proiect sau lucrari practice
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