
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 Umană şi Turism 
1.4 Domeniul de studii Geografie 
1.5 Ciclul de studii Licenţă 
1.6 Programul de 
studii/Calificarea 

Geografie 

 
2. Date despre disciplină 

2.1 Denumirea 
disciplinei 

GEOGRAFIE URBANĂ ŞI RURALĂ 

2.2 Titularul activităţilor de 
curs 

Șef lucr. dr. Alexandru Diana-Elena 

2.3 Titularul activităţilor de 
seminar 

Șef lucr. dr. Alexandru Diana-Elena 

2.4 Anul de 
studiu 

II 
2.5 
Semestrul 

II 
2.6 Tipul de 
evaluare

C 
2.7 Regimul 
disciplinei DS 

 
3. Timpul total estimat (ore pe semestru al activităţilor 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 
învăţământ 

42 din care: 3.5 curs 28 3.6 seminar/laborator 14 

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 

10 

Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri 20
Tutoriat 4 
Examinări 4 
Alte activităţi ................................... - 
3.7 Total ore studiu 
individual 

58  

3.8 Total ore pe semestru 100 
3.9 Numărul total de credite 4 

 
4. Precondiţii (acolo unde este cazul) 

4.1 de 
curriculum 
 

Cunoştinţele însuşite prin aprofundarea conţinuturilor predate în cadrul 
disciplinelor Geografia populaţiei, Geografia aşezărilor şi Geografie 
economică, facilitează înţelegerea şi accesibilitatea temelor propuse, iar în 
subsidiar, cursanţii îşi vor consolida baza conceptuală operaţională prin activarea 
şi valorificarea fondului informaţional preexistent. 

4.2 de 
competenţe 
 

Continuitatea valorificării aplicative a cunoştinţelor dobândite permite o 
parcurgere graduală a capitolelor, în strânsă relaţie cu tematica disciplinelor 
anterior studiate. 

 
 
 



5. Condiţii (acolo unde este cazul) 
5.1 de desfăşurare a 
cursului 

Sală dotată cu calculator/laptop, videoproiector 

5.2 de desfăşurare a 
seminarului/laboratorului 

Sală echipată cu calculatoare, conexiune la Internet, videoproiector  

 
6. Competenţe specifice acumulate 
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C1. Iniţierea în analiza şi interpretarea sistemică a componentelor spaţiului geografic 
urban şi rural pe nivele de integrare holonică şi identificarea în cadrul ansamblurilor 
teritoriale a modalităţilor optime de evaluare a caracteristicilor structurilor teritoriale 
urbane şi rurale.  
C2. Înţelegerea şi explicarea evoluţiei structurilor teritoriale urbane şi rurale actuale din 
perspectiva unei interpretări diacronice. 
C3 Evaluarea multicriterială a componentelor spaţiului urban şi rural şi surprinderea 
problemelor şi disfuncţionalităţilor din cadrul acestora 
C4. Realizarea de sinteze informaţionale necesare în studii aprofundate de specialitate.
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 CT1. Abordarea integrată a elementelor structurate în ansambluri geosistemice şi 
aprofundarea  procedeelor de cercetare geografică operaţională interdisciplinară. 
CT2. Cunoaşterea metodelor de lucru folosite în analiza spaţiului urban şi rural, inclusiv a 
tehnicilor bazate pe utilizarea calculatorului. 
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 

Însuşirea bazei operaţionale necesare în utilizarea termenilor, conceptelor, 
metodelor şi tehnicilor de investigare a specificităţii ansamblurilor teritoriale, 
prin prisma conexiunilor relaţionale: analize tipologice, structurarea şi 
dinamica spaţiilor urbane şi rurale, factorii repartiţiei şi localizării, clasificări. 

7.2. Obiectele 
specifice 

OS1. Iniţierea studenţilor în analiza şi interpretarea fenomenelor din spaţiul 
urban şi rural, în contextul interrelaţionării complexe cu cadrul natural. 
OS2. Familiarizarea studenţilor cu coordonatele practic-aplicative actuale ale 
activităţii geografice, care au ca finalitate elaborarea studiilor geografice de 
specialitate şi a planurilor de amenajare a teritoriului. 
OS3. Aplicarea metodelor moderne de investigare a ansamblurilor teritoriale 
urbane şi rurale în vederea eliminării/reducerii disfuncţiilor şi stărilor critice 
care afectează structurile umane şi elaborării strategiilor axate pe dezvoltarea 
durabilă. 
OS4. Formarea abilităţilor de comunicare şi de operaţionalizare a cunoştinţelor 
însuşite prin elaborarea şi susţinerea de proiecte axate pe aprofundarea unor 
studii de caz prezentate în tematica aferentă cursului.

 
8. Conţinuturi 

8.1. Curs 
Metode de 

predare 
Observaţii

1. Geografia urbană – ramură a geografiei umane 
1.1. Obiectul de studiu al geografiei urbane 
1.2. Conceptul de spaţiu urban 
1.3. Evoluţia gândirii în geografia urbană 
1.4. Şcoala românească de geografie urbană

conversaţia 
euristică 

problematizarea 
prelegere orală cu 
secţiuni interactive 

2 ore 

2. Definiţia şi criteriile de individualizare a spaţiului urban conversaţia 2 ore 



2.1. Definirea spaţiului urban 
2.2. Geneza spaţiului urban 
2.3. Componentele majore ale spaţiului urban 
2.4. Sistemul urban 
2.5. Energetica sistemelor urbane 

euristică 
problematizarea 

prelegere orală cu 
secţiuni interactive 

3. Structura internă a oraşului 
3.1. Factorii care generează structurarea internă a oraşelor 
3.2. Structurarea internă ca proces continuu 
3.3. Zonele funcţionale ale oraşului 
3.4. Repartiţia internă a zonelor funcţionale

conversaţia 
euristică 

problematizarea 
prelegere orală cu 
secţiuni interactive 

2 ore 

4. Elemente de economie urbană 
4.1. Caracteristici generale 
4.2. Dezindustrializarea şi terţiarizarea, ca procese economice 
actuale 
4.3. Tipologia activităţilor economice urbane 
4.4. Circulaţia şi transporturile urbane 
4.5. Aprovizionarea oraşelor    
4.6.  Evacuarea deşeurilor urbane     

conversaţia 
euristică 

problematizarea 
prelegere orală cu 
secţiuni interactive 

2 ore 

5. Funcţiile urbane 
5.1. Resurse, potenţial, activitate şi funcţie 
5.2. Metode de determinare a funcţie urbane 
5.3. Tipologia funcţiilor urbane 
5.4. Clasificarea funcţională a oraşelor

conversaţia 
euristică 

problematizarea 
prelegere orală cu 
secţiuni interactive 

2 ore 

6. Configuraţia plan-spaţială a oraşului 
6.1. Rolul planului oraşului în dezvoltarea acestuia 
6.2. Tipologia plan-spaţială a oraşelor 
6.3. Extinderea spaţială a oraşelor 
6.4. Forme de concentrare urbană 

conversaţia 
euristică 

problematizarea 
prelegere orală cu 
secţiuni interactive 

2 ore 

7. Influenţa oraşului asupra regiunii 
7.1. Definiţia şi caracteristicile zonei de influenţă 
7.2. Teorii ale locului central 
7.3. Determinarea zonelor de influenţă 
7.4. Zonele de influenţă ale oraşului 
7.5. Importanţa zonelor de influenţă urbană în organizarea 
spaţiului 

conversaţia 
euristică 

problematizarea 
prelegere orală cu 
secţiuni interactive 

2 ore 

8. Geografia rurală – ramură a geografiei umane 
8.1. Obiectul de studiu al geografiei rurale 
8.2. Conceptul de spaţiu rural 
8.3. Evoluţia gândirii în geografia rurală 
8.4. Şcoala românească de geografie rurală

conversaţia 
euristică 

problematizarea 
prelegere orală cu 
secţiuni interactive 

2 ore 

9. Definiţia şi criteriile de individualizare a spaţiului rural 
9.1. Definirea spaţiului rural 
9.2. Geneza spaţiului rural 
9.3. Modelul cognitiv al unei aşezări rurale 

conversaţia 
euristică 

problematizarea 
prelegere orală cu 
secţiuni interactive 

2 ore 

10. Localizarea aşezărilor rurale 
10.1. Factorii concurenţi ai localizării aşezărilor rurale 
10.2. Calităţile intrinseci şi extrinseci ale plasamentului spaţial 
al vetrelor de aşezări rurale 
10.3. Dispersia aşezărilor rurale 
10.4. Concentrarea aşezărilor rurale 

conversaţia 
euristică 

problematizarea 
prelegere orală cu 
secţiuni interactive 

2 ore 



11. Componentele majore ale spaţiului rural 
11.1. Populaţia rurală 
11.2. Aşezarea rurală (vatra, intravilanul) 
11.3. Teritoriul (moşia, extravilanul) 

conversaţia 
euristică 

problematizarea 
prelegere orală cu 
secţiuni interactive 

2 ore 

12. Gospodăriile şi dotările publice rurale 
12.1. Criterii de clasificare a gospodăriilor rurale 
12.2. Gospodăria rurală cu componente disperse 
12.3. Gospodărie rurală cu componente monobloc 
12.4. Dotările de interes public 

conversaţia 
euristică 

problematizarea 
prelegere orală cu 
secţiuni interactive 

2 ore 

13. Structura şi funcţiile spaţiului rural 
13.1. Spaţiul rural periurban 
13.2. Spaţiul rural intermediar 
13.3. Spaţiul rural periferic 
13.4. Funcţia economică a spaţiului rural 
13.5. Funcţia ecologică a spaţiului rural 
13.6. Funcţia social-culturală 

conversaţia 
euristică 

problematizarea 
prelegere orală cu 
secţiuni interactive 

2 ore 

14. Caracteristicile socio-economice ale spatiului rural 
14.1. Agricultura şi spaţiul rural 
14.2. Industrializarea spaţiului rural 
14.3. Tipuri de peisaje rurale 
14.4. Politici şi măsuri de dezvoltare a spaţiului rural 

conversaţia 
euristică 

problematizarea 
prelegere orală cu 
secţiuni interactive 

2 ore 
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Hall, T. (2001), Urban Geography. Second Edition. Routledge Taylor & Francis Group, London 
and New York. 
Hudson, F. S. (1976), A Geography of Settlements, Second Edition, Macdonald and Evans. 
Ianoş, I. (1987), Oraşele şi organizarea spaţiului geografic, Editura Academiei Române, 
Bucureşti. 
Ianoş, I. (2000), Sisteme teritoriale, Editura Tehnică, Bucureşti.  
Ianoş, I., Humeau, J.-B. (2000), Teoria sistemelor de aşezǎri umane, Editura Tehnicǎ, 
Bucureşti. 
Ianoș, I., Vaidianu Natașa, Tălângă, C. (2015), Geografie urbana și rurală. Editura 
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8.2 Seminar/laborator Metode de predare Observaţii

1. Harta spaţiilor urbane şi rurale din România. 
Gradul de urbanizare în România. 

conversaţia euristică 
studiul de caz 
brainstorming 

observaţia dirijată  
lucrul individual/în 

grup

2 ore 

2. Analiza planului de dezvoltare a unui oraş şi 
identificarea componentelor majore şi a zonelor 
funcţionale ale acestuia 

conversaţia euristică 
studiul de caz 
brainstorming 

observaţia dirijată  
lucrul individual/în 

grup 

2 ore 

3. Sistemul de aşezări şi delimitarea zonelor de 
influenţă urbană 

conversaţia euristică 
studiul de caz 
brainstorming 

observaţia dirijată  
lucrul individual/în 

grup 

2 ore 

4. Calcul indicatori de specialitate privind 
caracteristicile demografice ale spaţiului urban şi 
rural 

conversaţia euristică 
studiul de caz 
brainstorming 

observaţia dirijată  
lucrul individual/în 

grup 

2 ore 

5. Calcul indicatori de specialitate privind 
caracteristicile sociale şi economice ale spaţiului 
urban şi rural 

conversaţia euristică 
studiul de caz 
brainstorming 

observaţia dirijată  
lucrul individual/în 

2 ore 



grup 

6. Structura utilizării terenurilor  

conversaţia euristică 
studiul de caz 
brainstorming 

observaţia dirijată  
lucrul individual/în 

grup 

2 ore 

7. Identificarea şi analiza aşezărilor rurale după 
criteriul structură, textură şi formă 

conversaţia euristică 
studiul de caz 
brainstorming 

observaţia dirijată  
lucrul individual/în 

grup 
analiza comparativă 

2 ore 
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9. Colaborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii 

epistemice, asociaţiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent 
programului 
Conţinutul disciplinei este în concordanţă cu cel din alte centre universitare din ţară şi din 
străinătate.  
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 10.1 Criterii de evaluare 10.2 Metode de 10.3 Pondere din 



activitate evaluare 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 finală în 
sesiunea de 
examene: test grilă 
 50% 

 

10.5 
Seminar/la
borator 

 capacitatea de aplicare în practică  
 capacitatea de a opera cu cunoştinţele 

assimilate 
 criterii ce vizează aspectele 

atitudinale: conştiinciozitatea, 
interesul pentru studiu individual 

Evaluare portofoliu 
lucrari practice 

50% 
 

10.6 Standard minim de performanţă 
Cunoaşterea aspectelor teoretice şi metodologice de bază ale Geografiei urbane şi rurale (concepte, 
principii, metode, mijloace, indicatori, date şi informaţii) în scopul inventarierii, ierarhizării şi 
diferenţierii tipurilor de cunoştinţe şi informaţii de bază. 
 

     
Data completării                Semnătura titularului de curs                Semnătura titularului de seminar 
 
25.04.2021         Șef lucr. dr. Diana Elena Alexandru          Șef lucr. dr. Diana Elena Alexandru 

      
 
Data avizării în departament                                                          Semnătura şefului de departament 

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


