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I. Informaț ii de identificare a cursului
Facultatea: Ș tiinț e Reale, Economice ș i ale Mediului
Catedra: Ș tiinț e ale naturii ș i agroecologiei
Domeniul general de studiu: 14 Ș tiinț e ale educaț iei
Domeniul de formare profesională: 141 Educaț ie ș i formarea profesorilor
Specialitatea: 141.06 Biologie ș i 141.07 Geografie

II. Administrarea unităț ii de curs:
Codul
unităț ii de
curs

Credite

Total

Repartizarea orelor

ECTS

ore

Prel.

S2.03.029

3

90

30

S2.03,029

2

48

12

Forma Limba
de
de
Sem. Lab. l. ind.
evaluare predare
-

30
6

30

scris

română

72

Statutul:disciplină obligatorie

III. Informaț ii referitoare la cadrul didactic
Titulari: Buga Oleg dr. hab., prof. univ.

IV. Integrarea cursului în programul de studii
Scopul principal al cursului este de cunoastere a resurselor umane si naturale a
Terrei,consolidarea notiunilor primite la cursul de geografie fizica si umana
generala,perfectionarea capacitatii analitice de intelegere a repartizarii geografice a resurselor.
Cursul „Geografie a resurselor naturale si umane” este predat la Facultatea de Ș tiinț e
Reale, Economice ș i ale Mediului
Disciplina este destinată studenț ilor de la specialitatea Biologie ș i Geografie.

V. Competenț e prealabile

a) Cunoș tinț e din geografia fizică si umana generală, , geomorfologie, geologie.
b) Competenț e de lucru cu sursele bibliografice ș i textele ș tiinț ifice, citirea ș i analiza
hărț ilor tematice ș i a informaț iilor în formă grafică.

VI. Competenț e dezvoltate în cadrul cursului
În cadrul cursului studenț ii vor dobîndi/dezvolta următoarele competenț e specifice:
1. Competenț e cognitive: de cunoaș tere ș i utilizare adecvată a noț iunilor disciplinei.
2. Competenț e de aplicare: să fie capabil să utilizeze hărț i, materiale cartografice ș i grafice în
studierea importantei economico-geografice a resurselor naturale si umane,a repartitiei
geografice pe Terra.
3. Competenț e de aplicare: să inteleaga logica amplasarii resurselor naturale si geografice pe
glob,sa localizeze resursele pe harta.

VII. Finalităț ile cursului
La finalizarea studierii cursului studentul va fi capabil:
1. Să fie capabil să utilizeze hărț i ș i alte materiale cartografice ș i grafice.
2. Să poată stabili anumite legături ș i deosebiri a particularitatilor amplasarii geografice a
resurselor naturale si umane pe Terra
3 Sa poata determina interdependenta amplasarii resurselor minerale de structura geologica etc

VIII. Conț inutul cursului
Nr. Denumirea compartimentelor (temelor)

Nr. de

d/o

ore
zi

fr
red.

A. Prelegeri – 30 ore(8 ore)
Tematica generală:
1.

Consideratii generale.Problematica resurselor naturale.Notiuni si

2

definitii
2.

Resursele umane ale Terrei.Numarul populatieimdinamica si repartitia

2

2

geografica
3.

Structura populatiei si urbanizarea.Forta de munca si mobilitatea ei pe plan

2

mondial
4.

Carbunii si repartitia geografica,Evolutia productiei mondiale de

2

carbune,Productia mondiala de carbune si repartitia sa geografica
5.

Petrolul si expluatarea industriala a petrolului.Rezervele mondiale si
repartitia geografica

3

2

6.

Gazele naturale si distributia lor geografica.Alti combustibili

3

7.

Rocile de constructie si alte materii prime naturale.

2

8.

Minereurile de fier si amplasarea geografica

2

9.

Neferoasele si distributia geografica pe Terra

2

10. Fondul funciar mondial si resursele funciare.Regiunile agrogeografice

2

2

2

mondiale
11. Fondul forestier mondial,clasificarea padurilor.Repartitia geografica a

2

2

fondului forestier
12. Resursele acvatice mondiale

2

13. Resursele Oceanului Planetar

2

14. Mediu ambiant si protectia resurselor naturale

2

.

Total

30

2
12

.

.
.

.

.
.

.
B. Lucrări de laborator – 15 ore(4 ore)
1.

TemaResursele umane ale Terrei

4

2

2.

Tema Carbunii si repartitia geografica

2

2

3.

TemaPetrolul si expluatarea industriala a petrolului

4

4.

TemaGazele naturale si distributia lor geografica

4

5.

TemaRocile de constructie

2

6.

TemaMinereurile de fier si distibutia geografica

2

7.

TemaMinereurile neferoase si geografia lor.

2

8.

TemaResursele funciare si regiunile agrogeografice

4

9.

TemaRepartitia geografica a fondului forestier

2

10. TemaResursele acvatice mondiale

2

1

1

11. TemaResursele Oceanului Planetar
Total

2

6

30

.

IX. Activităț i de lucru individual
Sarcini pentru lucrul independent:
Realizarea referatelor ș tiinț ifice din domeniu.
Pregătirea portofoliilor despre informaț ii suplimentare la curs ș i lucrări de laborator.
Studiul individual – ore (zi)30/72

Nr. ore
zi

fr.
red.

30ore

ore

I.

Lucrul cu hartile tematice si de contur

10

10

II.

Pregătirea de realizare ș i susț inere a lucrărilor de laborator

20

62

Realizare de referate si studii analitice
.

X. Evaluare
Cunoș tinț ele, capacităț ile ș i competenț ele studenț ilor vor fi evaluate:
În cadrul lucrărilor de laborator se va realiza susț inerea lucrărilor (conform
calendarului disciplinei);
Prin realizarea sarcinilor de lucru independent (susț inerea referatelor ș tiinț ifice);
Examenul final se va realiza în formă scrisă (testare) conform oralul întocmit de
decanat.
Nota finală la disciplina „Geografia resurselor naturale si umane” se calculează conform
formulei:
N_f=0,4 xn_s+0,2xn_i+0,4xn_e,

N_f – nota finală; n_s – nota medie pe semestru, calculată ca media notelor obț inute la
lucrările de laborator, n_i – media notelor pentru sarcinile de lucru independent, n_e –
nota de la examen.
Examenul final se susț ine scris, pe baza testelor de evaluare finală, care vor conț ine
item elaboraț i din chestionarul cursului.

XI. Resurse informaț ionale ale cursului
.
SilviuNegruţ (coordonator), Geografieeconomicămondială, Editura Meteor Press, Bucureşti, 2008;
2Florina Bran, Tamara Simon, IldikoIoan, Geografiaeconomicămondială, Edituraeconomică,
Bucureşti, 2005
3Nicu I. Aur, Geografieeconomicămondială, Editura Aula, Braşov, 2000;
4MironFlorea, Geografieeconomicămondială, Editura Aula, Braşov, 2000

5Bardan Vs Geografiaeconomicamondiala,ed USM,Chisinau,2013

