
FIŞA DISCIPLINEI 
 

1. Date despre program 

1.1 Instituţia de învăţământ superior Universitatea „Babeş-Bolyai”, Cluj-Napoca 

1.2 Facultatea Facultatea de Geografie 

1.3 Departamentul Geografie Regională și Planificare Teritorială 

1.4 Domeniul de studii Geografie 

1.5 Ciclul de studii1 Licenţă 

1.6 Programul de studii/Calificarea Cartografie 

 

2. Date despre disciplină 

2.1 Denumirea disciplinei GIS aplicat 

2.2 Titularul activităţilor de curs Şef lucr.dr. Hognogi Gheorghe 

2.3 Titularul activităţilor de seminar Şef lucr.dr. Hognogi Gheorghe 

2.4 Anul de 

studiu 

III 2.5 

Semestrul 

6 2.6 Tipul de 

evaluare 

E 2.7 Regimul 

disciplinei2 

Dob 

 

3. Timpul total estimat (ore pe semestru al activităţilor didactice) 

3.1 Număr de ore pe săptămână 2 din care: 3.2 

curs 

1 3.3 seminar/laborator 1 

3.4 Total ore din planul de 

învăţământ 

24 din care: 3.5 

curs 

12 3.6 seminar/laborator 12 

Distribuţia fondului de timp ore 

Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe 20 

Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 20 

Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri 20 

Tutoriat 11 

Examinări 5 

Alte activităţi ................................... - 

3.7 Total ore studiu individual 76  

3.8 Total ore pe semestru 100 

3.9 Numărul total de credite3 4 

 

4. Precondiţii (acolo unde este cazul) 

4.1 de curriculum 

 
• Nu este cazul  

4.2 de 

competenţe 

 

• Nu este cazul  

 

5. Condiţii (acolo unde este cazul) 

5.1 de desfăşurare a 

cursului 
• Sală dotată cu calculator/laptop, videoproiector, internet, programe de 

cartografiere digitală (ArcGIS 10 x, ArcGIS Pro) și prelucrare a 

imaginilor (Agisoft) 

5.2 de desfăşurare a 

seminarului/laboratorului 
• Sală dotată cu calculator/laptop, videoproiector, internet, programe de 

cartografiere digitală (ArcGIS 10 x, ArcGIS Pro) și prelucrare a 

imaginilor (Agisoft) 

 

 

 

6. Competenţe specifice acumulate 
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• C1 Iniţierea în transferul datelor spațiale în mediul online și gestionarea lor cu ajutorul 

produselor și aplicațiilor GIS.  

• C2 Inițierea în utilizarea dronelor (UAV) pentru obținerea unor informații de mare detaliu 

dintr-un teritoriu dat. 

• C3 Înţelegerea şi explicarea evoluţiei fenomenelor geografice prin intermediul Web GIS. 
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• CT1 Abordarea integrată a elementelor structurate în ansambluri de baze de date şi 

aprofundarea  procedeelor de cercetare geografică operaţională interdisciplinară. 

• CT2 Cunoaşterea metodelor de lucru folosite în analiza geografică, în special a tehnicilor 

bazate pe utilizarea calculatorului și a infrastructurii recente (drone, receptor GNSS etc). 

CT3 Formarea abilităţilor necesare cooperării multidisciplinare, comunicării şi edificării de 

relaţii parteneriale fundamentate pe aplicarea cunoştinţelor însuşite şi dezvoltarea 

raţionamentelor ştiinţifice transdisciplinare. 

 

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

7.1 Obiectivul 

general al 

disciplinei 

Cursul se axează pe integrarea Sistemelor Informatice Geografice Web cu 

metodele de analiză cantitativă, cu exemplificări practice din sfera ştiinţelor 

sociale și a celor naturale, precum și pe familiarizarea cu infrastructura de 

cercetare recentă (UAV). Fiecare temă abordează un alt grup de oportunități ale 

WebGIS-ului. Obiectivul principal al cursului este ca la finalul acestuia studentul 

să fie capabil să realizeze aplicaţii webgis de dificultate mică și să poată gestiona 

o dronă în vederea obținerii unor date primare. Cursul prezintă un grad de 

dificultate mai mare deoarece implică cunoştinţe avansate de GIS. 

7.2 Obiectele 

specifice 
• dobândirea deprinderilor de a manipula date geografice şi softuri de 

specialitate.  

• asimilarea principalelor comenzi în utilizarea dronei și prelucrarea imaginilor 

preluate cu aceasta 

• capacitatea de a realiza proiecte și aplicații webgis de complexitate mică 

 

8. Conţinuturi 

8.1 Curs Metode de predare Observaţii 

1. Trenduri în tehnologia GIS:  

Servicii de localizare. Analize avansate. 

BigData. GIS în timp real. Mobilitate, 

Cadastru 5D 

• expunerea combinată cu metode 

activ-participative 

2 ore 

2. Înlesnirea fluxurilor de lucru cu ajutorul: 

ArcGIS Pro tasks, ModelBuilder și a 

scripturilor Python 

• expunerea combinată cu metode 

activ-participative 

• folosirea aplicațiilor soft 

specializate 

2 oră 

3. Introducere în WebGIS 

 Crearea și configurarea unei hărți în web. 

Stocarea unor straturi în mediul online. 

Utilizarea ESRI Story Maps 

• expunerea combinată cu metode 

activ-participative 

• folosirea aplicațiilor soft 

specializate 

2 oră 

4. Cartografierea în colaborare 

Pregătirea bazei de date pentru colectare. 

Pregătirea hărții pentru colectare de date. 

Colectarea datelor utilizând Collector for 

ArcGIS 

• expunerea combinată cu metode 

activ-participative 

• folosirea aplicațiilor soft 

specializate 

2 oră 

5. Utilizarea Web AppBuilder pentru 

ArcGIS 

Creare și configurarea unei aplicații web 

• expunerea combinată cu metode 

activ-participative 

• folosirea aplicațiilor soft 

specializate 

2 ore 



6. Dronele. Utilizări. Senzori. Softuri  

 

• expunerea combinată cu metode 

activ-participative 

• folosirea infrastructurii UAV 

• aplicațiilor soft specializate  

2ore 
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10. 8.2 Seminar/laborator 

1. Activități premergătoare ieșirii în teren cu 

drona 

Delimitarea zonei de studiu. Generarea traseului. 

Obținerea acordului de zbor de la ROMATSA 

• expunerea combinată cu 

metode activ-participative 

• folosirea infrastructurii UAV 

• aplicațiilor soft specializate  

 

2 ore 

2. Utilizarea dronei în teren 

Preluarea datelor și descărcarea lor în mediul de 

stocare extern. Utilizarea unui receptor GNSS 

• expunerea combinată cu 

metode activ-participative 

• folosirea infrastructurii UAV 

• aplicațiilor soft specializate  

2 ore 

3. Prelucrarea imaginilor în Agisoft 

Generarea: ortofotoplanurilor, a modelului digital 

de suprafață (DES) și a modelului digital de 

elevație (DEM) 

• expunerea combinată cu 

metode activ-participative 

• folosirea infrastructurii UAV 

• aplicațiilor soft specializate  

4 ore 

4. Gestionarea  imaginilor în Web GIS 

Publicarea datelor spațiale în format tile layers. 

Publicarea și utilizarea. Valorificarea online a 

imaginilor și analiza datelor raster 

• expunerea combinată cu 

metode activ-participative 

• folosirea infrastructurii UAV 

• aplicațiilor soft specializate 

4 ore 

 

9. Colaborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice, 

asociaţiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului 

• Conţinutul disciplinei este în concordanţă cu ceea ce se face în alte centre universitare din ţară 

și din străinătate.  

• Din analiza opiniilor formulate de angajatori privind atributele preferenţiale ale formaţiei de 

https://www.cambridge.org/core/journals/advances-in-archaeological-practice/volume/58F5EC148CF77D8DA11AA56EB188B695
https://www.cambridge.org/core/journals/advances-in-archaeological-practice/issue/0F6DA2231F45CEACF4BE10758F294C1B


specialişti a rezultat un grad ridicat de apreciere a profesionalismului acestora, ceea confirmă 

faptul că, structura şi conţinutul curriculei educaţionale construită pentru acest program de 

studii sunt corecte, cuprinzătoare şi eficiente. 

 

10. Evaluare 

 

Data completării                Semnătura titularului de curs                Semnătura titularului de seminar 

    11.04.2021                   Şef lucr.dr. Hognogi Gheorghe                Şef lucr.dr. Hognogi Gheorghe 

 

                        

 

 

 

Data avizării în departament                                          Semnătura directorului de departament 

                                               Conf.dr. Vescan Iuliu 

                                                                                    

 

                                                                               

 

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  

• coerenţa logică şi forţa 

argumentativă  

• gradul de asimilare a 

terminologiei de specialitate 

• aspectele atitudinale: 

interesul pentru studiu 

individual 

- Evaluare scrisă (finală) în 

sesiunea de examene:  

- testare sumativă 20% 

Participarea activă la cursuri 

20% 

10.5 Seminar/ 

laborator 

• capacitatea de aplicare în 

practică  

• capacitatea de a opera cu 

cunoştinţele asimilate 

• criterii ce vizează aspectele 

atitudinale: 

conștiinciozitatea, interesul 

pentru studiu individual 

Reproducere și/sau continuarea 

unor activități desfășurate la 

curs/seminar 

20% 

Evaluare practică finală (în 

sesiunea de examene):  

realizare unui flux de lucru în 

ArcGIS Pro / WebGIS / 

utilizarea dronei 

20% 

Participarea activă la seminar  
20% 

10.6 Standard minim de performanţă 

• Cunoaşterea aspectelor teoretice şi metodologice de bază ale utilizate în Informatica Aplicată 

(concepte, principii, metode, mijloace, indicatori, date şi informaţii). 


