
FIȘA DISCIPLINEI

1. Date despre program
1.1 Instituția de învățământ superior Universitatea Babeș-Bolyai Cluj-Napoca
1.2 Facultatea Facultatea de Geografie
1.3 Departamentul Geografie fizică și tehnică
1.4 Domeniul de studii Geografie
1.5 Ciclul de studii Licență
1.6 Programul de studii/Calificarea Cartografie

2. Date despre disciplină
2.1 Denumirea disciplinei METODOLOGIA SI ISTORIA CARTOGRAFIEI
2.2 Titularul activităților de curs Conf.dr.ing. Ioan Rus
2.3 Titularul activităților de seminar
2.4 Anul de studiu I 2.5 Semestrul 1 2.6 Tipul de evaluare C 2.7 Regimul disciplinei Ob

3. Timpul total estimat (ore pe semestru al activităților didactice)
3.1 Număr de ore pe săptămână 3 din care:  3.2 curs 2 3.3 seminar/laborator 1
3.4 Total ore din planul de învățământ 42 din care:  3.5 curs 28 3.6 seminar/laborator 14

Distribuția fondului de timp ore
Studiul după manual, suport de curs, bibliografie ș i notițe 30
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate și pe teren 20
Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii și eseuri 5
Tutoriat
Examinări 3
Alte activități...................................
3.7 Total ore studiu individual 58
3.8 Total ore pe semestru 100
3.9 Numărul de credite

4. Precondiții (acolo unde este cazul)
4.1 de curriculum
4.2 de competențe

5. Condiții (acolo unde este cazul)
5.1. de desfășurare a cursului Sală dotată cu calculator/laptop, videoproiector

Mijloace de teleconferinta (daca va fi cazul)
5.2. de desfășurare a
seminarului/laboratorului

Sală echipată cu calculatoare (soft-uri adecvate), conexiune la
Internet, videoproiector
Mijloace de teleconferinta (daca va fi cazul)
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6. Competențele specifice acumulate
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- utilizarea adecvată a principiilor, conceptelor și noţiunilor specifice disciplinei;
- dobândirea unor abilităţi de lucru cu calculatorul şi posibilitatea cunoaşterii unor soft-uri noi
prin integrarea hartilor vechi în GIS;
- prelucrarea, interpretarea şi utilizarea materialelor cartografice, a hărţilor de diverse tipuri;
- realizarea unor proiecte profesionale specifice, cu utilizarea metodelor şi principiilor
adecvate parcurgerii diferitelor etape ale întocmirii diverselor tipuri de materiale cartografice,
bazate pe date ale cartografiei istorice;
- analiza componentelor mediului geografic apelând şi la documentele de cartografie istorică

C
om

pe
te

nț
e

tr
an

sv
er

sa
le - aplicarea strategiilor de muncă eficientă şi responsabilă, pe baza principiilor, normelor şi a

valorilor codului de etică profesională;
- aplicarea tehnicilor de muncă eficientă în echipă multidisciplinară, atitudine etică faţă de
grup, respect faţă de diversitate şi multiculturalitate, acceptarea diversităţii de opinie;
- autoevaluarea nevoii de formare profesională continuă în scopul inserţiei şi adaptabilităţii la
cerinţele pieţii muncii.

7. Obiectivele disciplinei (reieșind din grila competențelor specifice acumulate)
7.1 Obiectivul general al
disciplinei

Cursul urmăreşte să introducă cursanţii în problemele generale ale ştiinţei
cartografice, sub aspect evolutiv. Vor fi prezentate momentele esenţiale ale
apariţiei, contextului şi dezvoltării reprezentărilor cartografice, precum şi
izvoarele cartografice. Se va pune accent pe prezentarea contribuţiei
personalităţilor care au influenţat decisiv ştiinţa cartografică, din antichitate
până astăzi. Se vor aplica principalele instrumente de cercetare metodologica
cartografica.
Cursul împreună cu lucrările practice vizează câteva obiective
interdependente. Primul, de ordin tehnic, este acela de a face înţelese
noţiunile, principiile, tehnicile şi tehnologiile cartografiei analogice şi
digitale. Prin al doilea obiectiv, cel ştiinţific, se urmăreşte o informare amplă,
într-o formă sistematizată, privind domeniile de aplicare ale cartografiei
istorice în ştiinţele Pământului (geodezie, geologie, geomorfologie,
hidrologie, geoecologie, etc.) şi asupra celor mai importante rezultate

7.2 Obiectivele specifice - să înţeleagă modul de realizare a hărtilor vechi, principalele curente
istorice, etc.
- să cunoască principiile generale de prelucrare a imaginii
- să cunoască posibilitățile și modalitățile de integrare a imaginilor rezultate
din procesarea harţilor vechi în proiecte de geodezie, topografie, cartografie,
cadastru, geomorfologie etc.

8. Conținuturi

8. 1 Curs Metode de predare Observații

1. Prezentarea structurii cursului, a bibliografiei obligatorii şi a
modului de verificare. Definirea hărţii. Abordari metodologice.

prelegerea, conversația
problematizarea

2 ore

2. Dualismul cartografic. Harta ca model şi instrument. prelegerea, conversația 2 ore
3. Proprietăţile hărţii. prelegerea, conversația, 2 ore
4. Perioada antică şi protocreştină prelegerea, conversația, 2 ore
5. Perioada evului mediu. prelegerea, conversația 2 ore
6. Perioada renaşterii prelegerea, conversația 2 ore
7. Cartografia în sec. al XVIII-lea. prelegerea, conversația 2 ore
8. Cartografia în sec. al XIX-lea. prelegerea, conversația 2 ore
9. Cartografia în sec. al XX-lea. prelegerea, conversația 2 ore



10. România în izvoarele cartografice antice şi protocreştine. prelegerea, conversația 2 ore
11. România în izvoarele cartografice ale evului mediu. prelegerea, conversația 2 ore
12. România în izvoarele cartografice renascentiste. prelegerea, conversația 2 ore
13. Produse cartografice româneşti din secolele XVIII-XIX. prelegerea, conversația 2 ore
14. Cartografia românească recentă (sec. XX). prelegerea, conversația 2 ore

8.2 Seminar/laborator Metode de predare Observaţii

1. Primele reprezentări şi scopul lor. Tăbliţa de la Ga-Sur,
planul oraşului Catal Hyuk, etc.
Planisferul babilonian şi interpretarea lui

 explicaţia
 observarea

independentă

2 ore

2. Abraham Ortelius şi Tabula Peutingeriana
Hărţile Terrarum Orbis (TO)

 expunerea
 problematizarea

2 ore

3. Hărţile cartografilor arabi. Idrisi.
Portolanele

 studiul de caz
 lucru în echipă

2 ore

4. Centre cartografice renascentiste; Mallorca, Barcelona,
Valencia.
Cartografia franceză; Familia Cassini, Rigobert Bonne.

 studiul de caz
 lucru în echipă 2 ore

5. Gerardus Mercator
Cartografia tematică şi şcoala cartografică engleză.

 lucru în echipă 2 ore

6. Scutul de la Duras-Europas
România în izvoarele cartografice renascentiste.

 activităţi practice pe
grupe

 muncă individuală
2 ore

7. Produse cartografice româneşti din secolele XVIII-XIX.
Cartografia românească recentă (sec. XX)
Analiza utilizând MapAnalyst

 observaţia dirijată
 investigaţia în comun
 analiza comparativă

2 ore
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6. * * * MapAnalyst Userguide (www.Mapanalyst-onlinehelp.htm)

9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice,
asociaţiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului

- Conţinutul disciplinei reliefează cele mai noi orientări şi practici din domeniul cercetărilor geografice.
- Din analiza opiniilor formulate de angajatori privind atributele preferenţiale ale formaţiei de specialişti
a rezultat un grad ridicat de apreciere a profesionalismului acestora, ceea ce confirmă faptul că, structura
şi conţinutul curriculei educaţionale construită pentru acest program de studii sunt corecte, cuprinzătoare
şi eficiente.

10. Evaluare
Tip activitate 10.1 Criterii de evaluare 10.2 Metode de

evaluare
10.3 Pondere din

nota finală

10.4 Curs - verificarea gradului de
sistematizare şi utilizare a noţiunilor
însuşite
- gradul de asimilare a terminologiei
de specialitate
- întelegerea problematicilor și
explicarea fenomenelor

Examen scris 75%

 10.5 Seminar/laborator - capacitatea de aplicare în practică Colocviu 25%
 10.6 Standard minim de performanță
- întocmirea unor studii de caz

Semnătura titularului de curs Semnătura titularului de seminar
............................................. .............................................

Data avizării în departament                          Semnătura directorului departamentului

....................... .............................................

Data completării 
09.04.2021


