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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 POLITICĂ
2.2 Titularul activităţilor de curs Conf. dr. Voicu Bodocan
2.3 Titularul activităţilor de seminar Conf. dr. Voicu Bodocan
2.4 Anul de 
studiu 

III 2.5 Semestrul VI 
2.6 Tipul de 
evaluare

E 
2.7 Regimul 
disciplinei 

Ob

 
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 

36 din care: 3.5 curs 24 3.6 seminar/laborator 12 

Distribuţia fondului de timp ore 
Studiul după suport de curs, bibliografie şi notiţe pentru examen 20 
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe internet şi pe teren 18 
Pregătire eseuri şi prezentarea lucrului în echipă 44
Tutoriat 4
Examinări 2
Alte activităţi: participare la conferinţele şi simpozioanele organizate în facultate 
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 Geografie generală, Introducere în geografie umană, 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 şi software adecvat: 
office, internet; hartă murală

5.2 de desfăşurare a 
seminarului/laboratorului 

 Sală dotată cu calculator/laptop, videoproiector şi software adecvat: 
office, internet; hartă murală
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6. Competenţe specifice acumulate 
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 C1 Capacitatea de a analiza, interpreta şi comunica informaţia geografică în explicarea 
unor fenomene politice, economice şi sociale 

 C2 Cunoaşterea şi utilizarea adecvată a terminologiei, a conceptelor, principiilor şi 
metodelor de studiu a componentelor teritoriale şi a fenomenelor politico-geografice din 
şi dintre acestea  

 C3 Aplicarea cunoştinţelor dobndite pentru soluţionarea unor probleme actuale ale 
societăţii în ceea ce priveşte relaţiile internaţionale, diversitatea culturală şi reprezentarea 
teritorială 

 C4 Identificarea şi prelucrarea informaţiilor digitale în explicarea fenomenelor politico-
geografice. 
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  CT 1 Conştientizarea nevoii de imbogăţire a culturii generale prin asimilarea informaţiilor 
multidisciplinare  

 CT 2 Familiarizarea cu atitudini inter şi multiculturale cu scopul de a înţelege realitatea şi 
diferitele culturi şi de a contribui la soluţionarea conflictelor 

 CT 3 Dezvoltarea abilităţilor necesare pentru a comunica informaţia şi conceptele unui 
public multidisciplinar şi de a lucra în echipe interdisciplinare 

 
7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate) 
7.1 Obiectivul 
general al disciplinei 

 Introducere în problematica geografiei politice, prin argumente ce 
dovedesc importanţa prezentă şi de perspectivă a acestei discipline având 
în vedere interacţiunea dintre fenomenele geografice şi cele politice  

 Dezvoltarea gândirii critice asupra fenomenelor politico-geografice la 
scară locală, regională şi globală 

7.2 Obiectele 
specifice 
 
 

 A identifica factoriii geografici care au favorizat apariţia şi dezvoltarea 
statelor şi de a argumenta felul în care caracteristicile geografice ale 
statelor pot influenţa comportamentul politic al guvernelor şi al 
comunităţilor umane 

 A analiza componentele teritoriale ale statelor şi rolul lor în evoluţia şi 
funcţionarea acestuia 

 A diferenţia termenii de frontieră şi graniţă şi de a analiza rolul şi funcţiile 
acestora 

 A argumenta principiile conform cărora spaţiul maritim este divizat între 
state cu sau fără ieşire la mare şi de a evalua consecinţele acestei 
delimitării  

 A diferenţia între termenii şi conceptele de naţiune, stat naţional şi 
minoritate naţională 

 A evalua importanţa alegerii şi aplicării unui anume sistem electoral în 
funcţie de caracteristicile geografice şi socio-culturale ale statelor 

 A identifica factorii geografici care influenţează procesele electorale şi de a 
explica principiile care stau la baza demilitării circumscripţiilor electorale 

 A înţelege conceptele care au stat la baza divizării globului în regiuni 
geopolitice, geostrategice sau sfere de influenţă 

 A identifica diferenţele care există între diferitele tipuri de structuri 
supranaţionale şi de a observa dinamica hărţii politice prin prisma asocierii 
statelor 

 evalua gradul diferit de integrare regională, politică şi economică, în 
diferite părţi ale globului
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8. Conţinuturi 
8.1 Curs Metode de predare Observaţii
1. Introducere în Geografia Politică 
Prezentarea cursului. Etica academică 
Concepte şi curente. Şcoli reprezentative.  
Geografia politică în România 

 dezbatere 
 prelegere combinată cu 

metode activ-
participative  

2 ore 

2. Geografia statului. Definiţie şi formare 
Cerinţe geografice şi politice ale statelor 
Forme de achiziţie teritorială 

 problematizarea 
 prelegere orală cu 

secţiuni interactive 
2 ore 

3. Geografia statului. Caracteristici geografice 
Mărimea, forma şi localizarea 
Tipologia geografică a statelor 

 expunerea interactivă  
 exemplificarea  2 ore 

4. Geografia statului. Componente spaţiale 
Arii centrale. Teritorii statale efective.  
Capitale 

 observarea 
 studiul de caz 
 conversaţia 

2 ore 

5. Geografia statului. Frontiere şi graniţe 
Definiţie, clasificare, funcţii 
Dispute de graniţă şi cooperare transfrontalieră

 problematizarea 
 studiul de caz 
 prelegerea 

2 ore 

6. Geografia politicā a mārilor şi oceanelor 
Delimitarea bazinelor maritime 
Zone economice naţionale şi internaţionale 

 problematizarea 
 expunerea interactivă  
 studiul de caz 

2 ore 

7. Anomalii politico-teritoriale 
Entităţi politico-teritoriale intermediare 
Teritorii dependente. Enclave 

 prelegere orală cu 
secţiuni interactive 

 analiză comparativă 
2 ore 

8. Naţiune şi naţionalism 
Formarea naţiunilor 
Tipologia geografică a naţionalismului 

 prelegere combinată cu 
metode activ-
participative  

2 ore 

9. Statul naţional şi minoritāţile naţionale 
State naţionale şi ne-naţionale 
Clasificarea minorităţilor. Relaţia grup minoritar-stat

 conversaţia euristică 
 explicaţia 
 reflecţia personală 

2 ore 

10, Geografia electoralā 
Influenţele geografice asupra votării 
Delimitare şi reprezentare electorală 

 dezbaterea 
 explicaţia 
 reflecţia personală 

2 ore 

11. Concepte şi diviziuni geopolitice 
Curentul statului organic şi al geostrategiei 
Teorii geopolitice contemporane 

 prelegere orală cu 
secţiuni interactive 

 analiză comparativă 
2 ore 

12. Probleme regionale de geografie politică. 
România 
Evoluţia politico-teritorială şi geopolitica 
Specificităţi electorale 

 demonstraţia 
 expunerea interactivă  
 documentarea pe web 

2 ore 

Bibliografie 
Bodocan, V. (1997), Geografie Politică, Editura presa Universitară Clujeană 
Bodocan, V., Ilieş, Al. (2005), Spaţiul european: structură, dinamică, integrare şi funcţionalitate, 
Ministerul Educaţiei şi Cercetării, Bucureşti  
Cole, J. (1996), Geography of the World’s Major Regions, Routledge, London and New York 
Costachie, S. (2004), Geografie politică – o nouă abordare, Editura Universităţii din Bucureşti 
de Blij, H.J, Muller, P.O. (1997), Geography. Realms, regions and concepts, John Wiley & Sons 
Glassner, M.I. (1996), Political Geography, John Willey & Sons, New York 
Flint, C., Taylor, P.J. (2018), Political Geography. World-economy, Nation-state and Locality, 
Routledge 
Ilieş, A. (1999), Elemente de Geografie Politică, Editura Universităţii din Oradea 
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Neguţ, S., Cucu, S.V., Vlad, L.B. (2004), Geopolitica României, Editura Transversal, Târgovişte 
Neguţ, S. (2005), Introducere în Geopolitică, Meteor Press, Bucureşti 
Săgeată, R. (2008), Geopolitică, Ed. Universității ”Lucian Blaga”, Sibiu 
Taylor, P.J. (1993), Political Geography. World-economy, Nation-state and Locality, Longman

8.2 Seminar/laborator Metode de predare Observaţii
1. Statul unitar vs. Statul federal 
Studii de caz: organizarea politico-teritorială de tip 
federal 

 comparaţia 
 explicaţia 
 observaţia independentă 

2 ore 

2. Modele politico-geografice de capitale 
 
Studii de caz: capitalele federale 

 expunerea 
 problematizarea 
 studii de caz 

2 ore 

3. Insule şi insularitate 
Delimitarea bazinelor acvatice 
Identificarea, localizarea şi gruparea insulelor în funcţie 
de accesul la resurse şi relaţia de dependenţă 

 modelarea  
 lucrul în grup organizat 
 comparaţia 

2 ore 

4. Stat naţional vs. Minorităţi naţionale 
 
Studii de caz: geografia şi politica grupurilor culturale 

 conversaţia euristică 
 studiul de caz 
 brainstorming 
 observaţia dirijată 

2 ore 

5. Sisteme electorale şi comportament electoral 
 
Tehnici şi metode de delimitare a graniţelor electorale: 
extensia districting in ArcView, cartografiere tematică 

 demonstraţia 
 dezbaterea 
 analiza tematică 

2 ore 

6. Geopolitica clasică vs. Geopolitica contemporană 
 
Criterii de evaluare geopolitică 

 problematizarea 
 dezbaterea 
 observarea independentă 

2 ore 

 
Bibliografie 

 Bodocan, V. (1997), Geografie Politică, Editura presa Universitară Clujeană 
 Bodocan, V., Ilieş, Al. (2005), Spaţiul european: structură, dinamică, integrare şi 

funcţionalitate, Ministerul Educaţiei şi Cercetării, Bucureşti  
 Costachie, S. (2004), Geografie politică – o nouă abordare, Editura Universităţii din 

Bucureşti Neguţ, S. (2005), Introducere în Geopolitică, Meteor Press, Bucureşti Paddison, R. 
(1983), The Fragmented State. The political geography of power, Basil Blackwell, Oxford 

 Săgeată, R. (2008), Bucharest. Geographical and Geopolitical Considerations, in Romanian 
Review on Political Geography, Oradea 

 Taglioni, F. (2011) Insularity, Political Status and Small Insular Spaces: a Critical 
Review, The International Journal of Research into Island Cultures, vol. 5, n°2, p. 45-67 

 Knox, P.L., Taylor, P.J. (1997), World Cities in a World System, Cambridge University Press
 
9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii 
epistemice, asociaţiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent 
programului 
 
 Disciplina predată cuprinde elemente de conţinut similare cu cele existente în alte centre 

universitare, completate cu elemente de originalitate 
 Conţinutul curriculei educaţionale construită pentru acest program de studii sunt corecte, 

cuprinzătoare şi corespunzătoare calificărilor vizate 
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10. Evaluare 

 
 
Data completării                   Semnătura titularului de curs                 Semnătura titularului de seminar 
 
 
22.04.2021                    .............................................                  .................................................. 
 
Data avizării în departament                                                      Semnătura directorului de departament 
 
 
..........................                                                                                    .................................................. 

 

Tip activitate 10.1 Criterii de evaluare 10.2 Metode de evaluare 
10.3 Pondere din 

nota finală
10.4 Curs  Coerenţa, corelaţie şi 

argumentaţie  
 asimilarea 

terminologiei de 
specialitate 

 
 aspectele atitudinale: 

interesul pentru studiu 
individual

Evaluare finală în sesiunea 
de examene:  
- verificare orală 60% 

 
 
Participarea activă la 
cursuri 

10% 

10.5 Seminar/ 
laborator 

 capacitatea de a opera 
cu cunoştinţele 
asimilate 

 aspectele atitudinale: 
conştinciozitatea, 
interesul pentru studiu 
individual 

 originalitatea 

Prezentare temă de 
seminar, elaborare şi 
realizare miniproiect de 
cercetare 20% 

Participarea activă la 
seminarii 10% 

10.6 Standard minim de performanţă 
 Cunoaşterea aspectelor teoretice şi metodologice de bază ale Geografiei Politice (concepte, 

principii, metode, mijloace, indicatori, date şi informaţii) în scopul identificării, argumentării şi 
localizării componentelor teritoriale şi non-teritoriale ale hărţii politice mondiale sau ale entităţilor 
regionale şi locale 


