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FIŞA DISCIPLINEI
1

 

 

 

1. Date despre program 

 

1.1 Instituţia de învăţământ superior Universitatea Creştină Partium 

1.2 Facultatea Facultatea de Științe Economice și Sociale 

1.3 Departamentul Departamentul de Economie 

1.4 Domeniul de studii Administrarea Afacerilor 

1.5 Ciclul de studii Licenţă 

1.6 Programul de studii/Calificarea   Economia comerțului, turismului şi serviciilor 

 

2. Date despre disciplină 

 

2.1 Denumirea disciplinei Geopolitică 

2.2 Titularul activităţii de curs Conf. Univ. Dr. Szilágyi Ferenc 

2.3 Titularul activităţii de  seminar Conf. Univ. Dr. Szilágyi Ferenc 

2.4 Anul de studiu   III 

2.5 Semestrul II 

2.6 Tipul de evaluare Colocviu, referat 

2.7 Regimul disciplinei Disciplina de domeniu, Opțional 

 

3. Timpul total estimat 

 

3.1 Număr de ore pe săptămână 4 din care3.2curs 2 3.3 seminar/laborator 2 

3.4 Total ore din planul de învăţământ 56 din care3.5curs 28 3.6 seminar/laborator 28 

Distribuţia fondului de timp ore 

Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe      10 

3030 

4646 

44 

4 

  

144 

200 
 

Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platforme electronice de specialitate şi pe teren 10 

Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri 12 

Tutoriat 8 

Examinări 4 

Alte activităţi… - 

3.7 Total ore studiu individual 44 

3.8 Total ore pe semestru 100 

3.9 Numărul de credite 4 

 

4. Precondiţii(acolo unde este cazul) 

 

 

4.1 de curriculum - 

4.2 de competenţe  - 

 

5. Condiţii (acolo unde este cazul) 

 

5.1 de desfăşurare a cursului Sală de curs, calculator, videoproiector, tablă, Internet 

5.2 de desfăşurare a seminarului/laboratorului Sală de seminar, calculator, videoproiector, tablă, Internet, 

teren 

 

1
Conform: Ordinul Ministrului nr.5703 din18 oct.2011, anexa 3. 
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6. Competenţe specifice acumulate 

        

Competenţe 

profesionale 

CP.1 Definirea şi descrierea principalelor noţiuni, legităţi, procese şi fenomene 

geografico-sociale, explicarea genezei şi evoluţiei lor, evaluarea consecinţelor pe care 

le au asupra sistemelor geopolitice, geografice economice si antropice de pe glob; 

CP.2 Posibilitatea oferirii de consultanţă factorilor de decizie, în vederea aplicării 

unor măsuri specifice de politică economică; 

CP.3 Argumentarea soluţiilor pe baza coroborării informaţiilor din diferite surse, cu 

caracter didactic, ştiinţific, si de analiza economica din domeniul geopolitic; 

CP.4 Aplicarea principiilor multi si interdisciplinaritatii in abordarea domeniului 

geopolitica 

Competenţe 

transversale 

CT.1 Aplicarea principiilor, normelor şi valorilor  de etică profesională în cadrul 

propriei strategii de muncă riguroasă, eficientă şi responsabilă. 

CT.2 Aplicarea tehnicilor de muncă eficientă în echipă multidisciplinară, atitudine 

etică faţă de grup, respect faţă de diversitate şi multiculturalitate; acceptarea 

diversităţii de opinie; 

CT.3 Autoevaluarea nevoii de formare profesională continuă în scopul inserţiei şi 

adaptabilităţii la cerinţele pieţii muncii. 

 

7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate) 

    

7.1 Obiectivul general al 

disciplinei 

Fundamentarea sistemului de cunoștințe teoretice în domeniul geografiei umane generale, 

inclusiv al ramurilor acesteia. 

Transmiterea unor cunoștințe pentru însuşirea si înţelegerea cunoștințelor economice 

regionale.  

Localizarea evenimentelor şi proceselor politico-economice actuale în spaţiul geografic. 

Să identifice principalele arii şi regiuni geopolitice. 

Insusirea notiunii de geopolitica, cu aplicabilitate asupra tuturor continentelor lumii. 

7.2 Obiectivele specifice • Cunoaşterea interacţiunii dintre componentele geografiei economice si geopolitica 

• Individualizarea mecanismelor care determina dezvoltarea regionala teritorială 

diferențiată; 

• Depistarea legităților care guvernează schimbarea în sistemele regionale ale lumii; 

• Interpretarea dinamicii teritoriale în raport cu resursele spaţiului mondial; 

• Judecarea dezvoltării economice teritoriale diferenţiate şi individualizarea mecansimelor 

care determină discrepanţele economice teritoriale pe glob; 

• Formularea de ipoteze privind utilizarea resurselor naturale ca instrumente în 

accelerarea schimbărilor teritoriale. Realizarea unui referat pe teme de specialitate. 

• Învăţarea şi aplicarea tehnicilor de realizare a materialelor grafice şi cartografice specifice 

domeniului de studiu. 

• Învăţarea etapelor şi metodelor de realizare şi prezentare a unui referat. Aplicarea 

cunoştinţelor acumulate la curs în materialele (referate) realizate la orele de seminar. 

• Prin cunoaşterea si recunoaşterea diferitelor etnii si culturi să i se dezvolte respectul şi 

toleranţa faţă de diferite popoare si credinţe. 

• Utilizarea eficienta a surselor informaţionale şi a resurselor de comunicare şi formare 

profesională asistată. 

 

8. Conţinuturi 
      

8.1 Curs Metode de predare Observaţii 

I. Noţiunile de bază ale disciplinei. Introducere în geopolitica Prezentări, prelegeri, curs 

interactiv 

2 ore 

II. Relatiile internationale – Organisme internationale Prezentări, prelegeri, curs 

interactiv 

2 ore 

III. Scolile geopolitice Prezentări, prelegeri, curs 

interactiv 

2 ore 

IV. Centele de putere – arii de influenta Prezentări, prelegeri, curs 

interactiv 

2 ore 

V. Globalizarea, regionalizarea şi integrarea. Prezentări, prelegeri, curs 

interactiv 

2 ore 

VI. Geopolitica Europei in sec. XX. Prezentări, prelegeri, curs 

interactiv 

2 ore 

VII. Uniunea Europeană Prezentări, prelegeri, curs 

interactiv 

2 ore 
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VIII. Geopolitica Asiei. Rusia. Prezentări, prelegeri, curs 

interactiv 

2 ore 

IX. Geopolitica Americii Prezentări, prelegeri, curs 

interactiv 

2 ore 

X. Geopolitica si resurse naturale Prezentări, prelegeri, curs 

interactiv 

2 ore 

XI. Geopolitica si religia Prezentări, prelegeri, curs 

interactiv 

2 ore 

XII. Zonele de conflict Prezentări, prelegeri, curs 

interactiv 

2 ore 

XIII. Colocviu colocviu 2 ore 

XIV. Colocviu colocviu 2 ore 

 

        

 

 

8.2 Seminar Metode de predare Observaţii 

I. Cunoștiințe geografice generale / exercițiu cartografică Dezbateri, studii de caz 2 ore 
II. Cunoștiințe geografice generale / exercițiu cartografică Dezbateri, studii de caz 2 ore 
III. Noțiunile de bază / Geografia umană și economică Dezbateri, studii de caz 2 ore 
IV. Marile unități regionale ale continentelor Dezbateri, studii de caz 2 ore 
V. Marile puteri ale lumii Dezbateri, studii de caz 2 ore 
VI. Prezentare – ONU, UNESCO, NATO, OPEC, Liga Arabă Dezbateri, studii de caz 2 ore 
VII.  Prezentare – Parlamentul Europen, Comisia, Consiliul Dezbateri, studii de caz 2 ore 
VIII. Prezentare – Orientul apropiat Dezbateri, studii de caz 2 ore 
IX. Prezentare – Peninsula Balcanica Dezbateri, studii de caz 2 ore 
X.  Prezentare – Conflictele Rusiei Dezbateri, studii de caz 2 ore 
XI. Prezentare - Migratia Dezbateri, studii de caz 2 ore 
XII.  Prezenare - Terorismul Dezbateri, studii de caz 2 ore 
XIII. Colocviu colocviu 2 ore 
XIV. Colocviu colocviu 2 ore 

        

 Bibliografie  

 Bălteanu D., Şerban Mihaela (2005), Modificări globale ale mediului. O evaluare interdisciplinară a 

incertitudinilor, Editura CNI Coresi, Bucureşti. 
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 Csizmadia Norbert (2017): Geofusion. Pageo, Budapest 

 Erdeli G., Braghină C., Frăsineanu D. (2001), Geografie economică mondială, Editura Fundaţiei „România de 

Mâine”, Bucureşti. 

 Paul Claval, Geopolitica si geostrategie. Gândirea politica, spatiul si teritoriul in secolul al XX-lea, Bucuresti, 

Editura Corint, 2001 

 Paul Dobrescu, Geopolitica, Ed. Comunicare.ro, 2008 

 Próbáld Ferenc: Afrika és a Közel-Kelet földrajza, Elte Ötvös kiadó, Budapest 1996 

 Próbáld Ferenc: Amerika regionális földrajza, Trefort kiadó, Budapest 2004 

 Próbáld Ferenc: Ázsia, Ausztrália és Óceánia földrajza, Elte Ötvös kiadó, Budapest 1998 

 Próbáld Ferenc: Európa regionális földrajza, ELTE Ötvös Kiadó, 2000 

 Robert Cooper, Destramarea natiunilor - geopolitica lumilor secolului XXI,  Ed. Univers Enciclopedic Gold , 

2007 

 Rudl J: A Szovjetúnió utódállamainak a földrajza, Dialóg-Campus, Pécs-Budapest, 2010 

 Silviu Negut, Geopolitica, Ed. Meteor Press, 2008 

 Silviu Negut, Introducere in Geopolitica, Ed. Meteor Press, 2005 

 Sylvain Kahn, Geopolitica Uniunii Europene, Ed. Cartier, 2009 

 Tóth József: Társadalomföldrajz I-II, Dialóg-Campus Kiadó, Pécs 2002 

 Vofkori László: Gazdasági földrajz, Scienta Kiadó, Kolozsvár 2002 

 Voicu Bodocan: Geografie politică, Editura Presa Universitară Clujană, 1997 

  

       9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice,  

            asociaţiilor profesionale şi angajatorilor reprezentativi din domeniul aferent programului 
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Conţinutul disciplinei este în concordanţă cu ceea ce se studiază în alte centre universitare din țară şi din străinătate, 

precum și cu cerințele activităților profesionale derulate în cadrul organizațiilor angajatoare. 

 

    10. Evaluare 

Tip activitate 10.1 Criterii de 

evaluare 

10.2 Metode de evaluare 10.3 Pondere din nota 

finală 

10.4 Curs Evaluare sumativă Colocviu 67% 

10.5 Seminar Evaluare progresivă Proiecte individuale şi de grup,  

recenzie articol de specialitate, 

participare activă  

33% 

10.6 Standard minim de performanţă 

Obţinerea a minim 60% din punctajul total acordat, dintre care 20% pentru activitatea de seminar şi 40% la proba de 

verificare 

 

 
 

Data completării Semnătura titularului de curs Semnătura titularului de seminar 

05.09.2018 

 

Dr. Szilágyi Ferenc Dr. Szilágyi Ferenc 

Data avizării în departament                                  Semnătura directorului de departament 

 

 


