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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 

 

ECTS 

Total 

 

ore 

Repartizarea orelor Forma 

de 

evaluare 

Limba 

de 

predare 
Prel. Sem. Lab. l. ind. 

S07.O.067 
5 90 

 

45 

 

- 

 

45 

 

 

60 

scris română 

S09.O.069 2 30 12  18 120 

   

Statutul: disciplină obligatorie 

 

III. Informaț ii referitoare la cadrul didactic 

Titular: Buga Oleg dr. hab., prof. univ. 

 

IV. Integrarea cursului în programul de studii 

  

 Cursul „Geografie unana regionala” este predat la Facultatea de Ș tiinț e Reale, 

Economice ș i ale Mediului,Cursul deGeografieumanaregionalaesteunul fundamental 

pentrustudentii care încheieciclul de discipline din 

geografiaumanăNecesitateastudieriiacestuiaestedictată de structurapropriuzisă a 

ştiinţelorgeografice, în care Geografiaumanăregionalăeste o parte indinspensabilă, 

studiereacăreiaesteobligatoriepentruformareaunui specialist in domeniu. 

. Scopulcursului include aprofundareacunoştinţelordesprestatelelumii, în special privindnivelul 

de dezvoltareeconomică a acestora, ceeacepermite o pregătireprofesională de calitate.  

 



Disciplina este destinată studenț ilor de la specialitatea Biologie ș i Geografie. 

 

V. Competenț e prealabile 

a) Cunoș tinț e din geografia resurselor naturale si umane,geografia umana si fizica generala si 

altele 

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 

Geografiaumanăregională are ca obiectivstudierearegionăriilumiişicaracteristicileacestora. 

Clasificareastatelorindependente conform maimultorcriteriişicaracteristicilegrupelor de state. 

Identificareaspecificului  de dezvoltare a statelorceaparţindiferitorgrupuri de state. Descrierea 

 statelorindependenteînraportuman-geografic, particularităţilepoziţieieconomico-geografice, ale 

condiţiilorşiresurselorgeografice, ale condiţiilornaturaleşiresurselornaturale ale regiunilor de 

state şi a statelorîn particular. O altădirecţie de cercetareestestudiereapopulaţiei, 

dinamiciiacesteiaînfiecare stat, particularităţilorstructuriipevârste, sexe, 

structuraocupaţionalăşispaţialăpentrufiecare din stateleincluseîn program. Un alt domeniu de 

cercetare important, estestructuraeconomiei, analizafactorilorcestimuleazădezvoltareaeconomică 

a statelorşiregiunilorlumii, localizareaîn plan teritorial a principalelorobiectiveindustriale a 

statelorlumii, la felşicunoaştereaindicatoriloreconomici de bazăaistatelorlumii. 

Pentrustudiereaînansamblu a factorilorcestimuleazădezvoltareastatelorlumii, se 

propuneşicercetareanivelului de dezvoltare a reţelelor de transport, inclusiv a factorilor care 

determinăevoluţiaacestora, inclusivimportanţaaşezăriigeograficeîndezvoltareaanumitorcategorii 

de transporturi. Pentruformareauneiviziunicorecteasuprastatului se 

preconizeazăstudiereaimportuluişiexportuluistatului, atâtproduseleimportate, câtşistatele din care 

se importăşispre care se îndreaptăfluxul de mărfuri. În final se propune a se 

studiaproblemeleprincipale cu care se confruntăcategoriilede state, şifiecare din statelestudiateîn 

particular.        

VII. Finalităț ile cursului 

 La finalizarea studierii cursului studentul va fi capabil: 

1. Să fie capabil sa se orienteze pe harta economica si politica a lumii. 

2. Să poată da caracteristici statelor si regiunilor lumii. 

3 Sa poata evalua corect locul fiecarui stat in ierarhia economica a lumii etc. 

 

VIII. Conț inutul cursului 

 

Nr. 

d/o 

Denumirea compartimentelor (temelor) Nr. de 

ore 

zi fr 

red. 



A. Prelegeri – 45 ore(12ore) 

Tematica generală: 

1. Obiectul de studiu a Geografiei umane generale.Caracterizarea 

grupelor principale de state 

2 1 

2. Caracterizarea economico-geografica generala a Europei 2 2 

3. Germania 2  

4. Franta 2 1 

5. Marea Britanie 2 

6. Italia 2 1 

7. Ucraina si Belarusi-caracterizarea comparativa economico-geografica 2 

8. Statele scandinavice 2 

9. Tarile baltice-studiu comparativ 2  

10. Federatia Rusa 2 

11. Caracterizarea economico-geografica comparativa a Asiei 2 2 

12. China 2 

13. Japonia 2 1 

14. India 2  

 

2 

.15 Caracterizarea economico-geografica a Americii de Nord 2 

.16 Statele Unite ale Americii 2 

17 Canada si Mexic 2 

.18 Caracterizarea economico-geografica a Americii Latine 2 

.19 .Brazilia 2  

 

2 

20. Caracterizarea economico-geografica a Africii 2 

21. Republica Africa de Sud 2 

22 Australia,Noua Zeelanda,Oceania 2 

.23 Problemele contemporane ale umanitatii 1 

B. Lucrări de laborator – 45 ore(18 ore) 

1. 

 

Tema:Caracteristica grupativa si clasificarea statelor lumii 2 2 

2. Tema Europa si caracteristica economico-geografica a ei 2 2 

3. Tema Germania 4 

4. TemaFranta 4  



5. Tema Marea Britanie 2 2 

6. Tema Italia 2 

7. TemaUcraina si Belarusi 2  

2 8. Tema Statele scandinavice 4 

9. Tema Tarile baltice 2 

10. TemaFederatia Rusa 2  

2 11. Tema Asia-analiza economico-geografica 2 

12 China 2 

13 Japonia 2  

2 .14 India 2 

15 America de Nord 2 

16 Statele Unite ale Americii 2 2 

17 Canada si Mexic 2 

18 America Latina-caracteristica economico-geografica 2 

19 Brazilia 2 2 

20 Africa 2 

21 Republica Africa de Sud 2 

22 Australia,Noua Zeelanda,Oceania 2 2 

23 Problemele contemporane ale umanitatii 2 

   

 

IX. Activităț i de lucru individual 

Sarcini pentru lucrul independent: 

 Realizarea studiilor analitice  din domeniu. 



 Pregătirea portofoliilor despre informaț ii suplimentare la curs ș i lucrări de laborator. 

                      Studiul individual – ore (zi)60/120 Nr. ore 

zi fr. 

red. 

60ore 120ore 

I. Lucrul cu hartile tematice si de contur 10 10 

II. Pregătirea de realizare ș i susț inere a lucrărilor de laborator .Lucru individual 

cu anuarele statistice 

 

20 50 

.III Pregatirea si sustinerea studiilor analitice   

30 

 

60 

 

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 (pregatirea unor studii analitice ); 

 Examenul final se va realiza în formă scrisă (testare) conform oralul întocmit de decanat. 

 

Nota finală la disciplina „Geografia umana generala” 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 
 . 

 ,Ciubară S., Sochircă V., Colţa P. (1996), Geografiaumanăşieconomică a lumii -Europa, 

Ed. Tipcim, Cimişlia; Ciubară S., Calanda Z., Sochircă V. (2000), 

Geografiaumanăşieconomică a lumii- Asia, Ed. Tipcim, Cimişlia; Maksakovskii V. 



(1996),   Gheograficeskaiakartinamira, 3 voi., Bolişoeknijnoeizdatelistvo, Iaroslavli; 

Matei H., Neguţ S., Nicolae L, Radu C. (2000), Enciclopediastatelorlumii, Ed. Meronia, 

Bucureşti; Anuarul statistic CalendarioAtlante de Agostini, Institutogeografico Novara 

2010; *** (1998), Soţialino - ekonomiceskaia  gheografiazarubejnogomira (sub red. V. 

Voi 'skii), Ed. Kron-Press, Moscova; *** (1978-1986), Stranîinarodî, 20 voi, Ed. Mâsli, 

Moscova 


