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PROGRAMA ANALITICĂ 
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Codul disciplinei M.T.1.1.6 Semestrul I Numărul de credite 4 

    

Facultatea Management Turistic şi Comercial  

 

Numărul orelor pe semestru/activităţi 

Domeniul Administrarea afacerilor Total C S L P SI 

Specializarea / 

Programe de studii 
Economia comerţului, turismului şi 

serviciilor 
42 28 14   28 

  

Categoria formativă a disciplinei 

DF – fundamentală, DG – generală , DS – de specialitate, DC – complementară , DU – umanistă 
DF 

Categoria de opţionalitate a disciplinei: DI - impusă, DO - opțională, DL - liber aleasă (facultativă) DI 

   

Discipline anterioare Obligatorii - 

Recomandate  

Obiective  

Competenţe generale 

şi specifice 

1. Cunoaştere şi înţelegere (cunoaşterea şi utilizarea adecvata a noţiunilor specifice 

disciplinei)Cunoaşterea şi înţelegerea următoarelor noţiuni: 

  Cunoaşterea trăsăturilor de ansamblu al condţiilor naturale ale populaţiei şi 

economiei, precum şi problemele de specificitate ale regiunilor economico - sociale. 

2. Explicare şi interpretare (explicarea si interpretarea unor idei, proiecte, procese, 

precum şi a conţinuturilor teoretice si practice ale discilinei) 

3. Instrumental – aplicative (proiectarea, conducerea si evaluarea activităţilor practice 

specifice; utilizarea unor metode, tehnici si instrumente de investigare si de aplicare) 

4. Atitudinale (manifestarea unei atitudini pozitive si responsabile fata de domeniul ştiinţific 

/ cultivarea unui mediu ştiinţific centrat pe valori si relaţii democratice / promovarea unui 

sistem de valori culturale, morale şi civice / valorificarea optima si creativa a propriului 

potenţial în activităţile ştiinţifice / implicarea în dezvoltarea instituţională şi în promovarea 

inovaţiilor ştiinţifice / angajarea in relaţii de parteneriat cu alte persoane - instituţii cu 

responsabilităţi similare / participarea a ropria dezvoltare prfeionala) 
 

Conţinut tematic al 

cursului 
1.GEOGRAFIA ECONOMICĂ- RAMURĂ A  ŞTIINŢELOR 

GEOGRAFICE                                                                            2 ore 
1.1 Obiectul de studiu 

1.2 Principiile se metodele  cercetarii economico -geografice 

2. RESURSELE UMANE                                                            2ore 
         2.1 Evoluţia populatiei mondiale 

         2.2 Populatia Romaniei 

3. GEOGRAFIA INDUSTRIEI                                                   4 ore 
         3.1Răspândirea industriei pe glob 

         3.2 Starea actuala a industriei în România 

4. RESURSELE FORESTIERE ŞI INDUSTRIA MATERIELELOR DE 

CONSTRUCTIE                                                                           3 ore 
         4.1Resursele forestiere ale globului 

         4.2Industria lemnului in România 

         4.3Rocile de construcţie şi industria materialelor de construcţie în România 

5.GEOGRAFIA AGRICULTURII                                             6 ore 
         5.1 Fondul funciar al României 



         5.2Resursele agroalimentare vegetale 

6.TRANSPORTURILE                                                                4 ore 
         6.1Transporturile pe glob 

         6.2Transporturile în România 

7.TURISMUL                                                                                7 ore 
       7.1Fluxul turistic mondial 

       7.2Marile centre si regiuni turistice ale terrei 

       7.3Turismul în România 

Forma de evaluare (E-examen, C-colocviu/test final, PV - Probă de verificare, LP-lucrări de control E1 

 - răspunsurile la examen / colocviu / lucrări practice 70% 

- activităţi aplicative atestate / laborator / lucrări practice / proiect /referat etc. 20 % 

- participarea la orele de curs şi seminar 10% 

- teste pe parcursul semestrului  

- teme de control  

- activităţi ştiinţifice  

 -   
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Materiale didactice 

necesare 

 

Videoproiector, laptop. 

 

Titulari de disciplină Grad  didactic, titlu. Semnătura 

Paţac Filip 
Conf. univ. dr. 

 
 

Legenda: C - curs, S – seminar, L – activităţi de laborator, P – proiect sau lucrări practice, SI – studiu individual 

 

 


