
FIŞA DISCIPLINEI 
 

1. Date despre program 

1.1 Instituţia de învăţământ superior Universitatea Babeș-Bolyai Cluj-Napoca 

1.2 Facultatea Facultatea de Geografie 

1.3 Departamentul Departamentul de Geografie al Extensiilor – Bistrița  

1.4 Domeniul de studii Geografie 

1.5 Ciclul de studii1 Licență 

1.6 Programul de studii/Calificarea Geografia turismului  

 

 

2. Date despre disciplină 

2.1 Denumirea disciplinei Etnografie și toponimie 

2.2 Titularul activităţilor de curs Șef Lucr. Dr. Cioanca Lia-Maria 

2.3 Titularul activităţilor de 

seminar 

Șef Lucr. Dr. Cioanca Lia-Maria 

2.4 Anul de 

studiu 

II 2.5 

Semestrul 

III 2.6 Tipul de 

evaluare 

C 2.7 Regimul 

disciplinei2 

DF 

 

 

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 28 

Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 21 

Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri 28 

Tutoriat 3 

Examinări 3 

Alte activităţi ...................................  

3.7 Total ore studiu individual 83  

3.8 Total ore pe semestru 125 

3.9 Numărul total de credite3 5 

 

 

4. Precondiţii (acolo unde este cazul) 

4.1 de curriculum 

 
• Cunoştinţele însuşite prin aprofundarea conţinuturilor predate  în cadrul 

disciplinelor Geografia generală a turismului, Geografia regională a 

României, Cultură și civilizație  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 • Hărți, tablă, videoproiector 



cursului 

5.2 de desfăşurare a 

seminarului/laboratorului 
• Hărți, atlase, cabinet informatic, videoproiector 

 

6. Competenţe specifice acumulate 
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• C1.3 Aplicarea principiilor, metodelor si tehnicilor de cercetare adecvate scopului 

cercetării, in vederea identificarii unor soluţii concrete la situaţii reale. 

• C1.6.Realizarea unui studiu de caz asupra unor procese sau fenomene geografice care să 

evidenţieze capacităţi de analiză, sinteză si originalitate. 

• C2.1 Clasificarea conceptelor şi teoriilor de bază legate de analiza şi prelucrarea datelor 

de provenienţă geografică diferită 

• C3.2 Interpretarea datelor experimentale folosind principii statistice si de prelucrare a 

datelor in scopul realizarii de tipologii şi sistematizări ale proceselor geografice relevante 

pentru turism 

• C5.1 Citirea activa, folosirea cat mai multor elemente suplimentare celui de predare 

efectiva, folosirea corecta a terminologiei specifice domeniului Geografia Turismului. 
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• CT2. Aplicarea tehnicilor de muncă eficientă în echipă multidisciplinară, atitudine etică 

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

opinie. 

 

 

 

 

 

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

7.1 Obiectivul general al 

disciplinei 
• Cursul urmăreşte focalizarea interesului tinerei generaţii pe 

asumarea conştientă a reperelor identitate, ce ne 

particularizează sub raportul geografiei comportamentale în 

geospaţiul european. 

7.2 Obiectele specifice • Cunoaşterea valorilor de cultură şi civilizaţie populară se 

constituie într-un act obligatoriu pentru recuperarea unei etici 

morale, la nivel de societate, respectiv de individ. 

• Din perspectiva turistică, filonul antropologiei culturale, 

riguros şi autentic valorificat, individualizează resurse de o 

generoasă dimensiune, tot mai tenace disputate de regiuni şi 

zone emitente cu avansat grad de urbanizare. 

 

 

8. Conţinuturi 

8.1 Curs Metode de 

predare 

Observaţii 

Abordări etnografice. Noţiuni generale şi paradigma 

interdisciplinărităţii  

Expunerea 

interactivă, 

dezbaterea 

2 ore 

România. Puncte de vedere în raport cu taxonomia şi 

diversitatea unităţilor teritorial – turistice 

a) Rolul „ţărilor“ şi al multiculturalităţii etnice în 

procesul de enclavizare geografică  

b) Zone şi subzone etnografice 

Expunerea, 

prelegerea orală, 

modelarea, 

demonstrația 

4 ore 

Calendarul popular. Timpul ca semne, ca răscruce  Expunerea, 2 ore 



modelarea, 

demonstrația, 

documentarea pe 

internet, studiul 

de caz, proiecții 

PPT 

România. O posibilă tipizare a gospodăriilor tradiţionale  Expunerea, 

modelarea, 

demonstrația, 

dezbaterea, 

documentarea pe 

internet 

2 ore 

Izvoarele etnice ale sufletului românesc. Facultăţi spirituale 

ale umanului  

Expunerea, 

modelarea, 

problematizarea, 

observația 

individuală, 

demonstrația 

4 ore 

Patrimoniul tehnic tradiţional  Expunerea, 

analiza unor 

documente de 

urbanism, 

proiecții PPT, 

dezbaterea 

2 ore 

Activităţi economice de bază şi meşteşuguri.Obiceiuri şi 

tradiţii din ciclul muncii (Civilizaţia lemnului, Civilizaţia 

lutului, Civilizaţia pastorală, civilizaţia căminului..)  

Expunerea, 

modelarea, 

demonstrația, 

documentarea pe 

internet, proiecții 

PPT 

2 ore 

Gastronomia românească între sacru şi cotidian  Expunerea, 

modelarea, 

demonstrația, 

documentarea pe 

internet, studiul 

de caz, proiecții 

PPT 

4 ore 

Multiculturalitate etnografică. Particularităţi antropologice 

ale comunităţilor minoritare  

Expunerea, 

dezbaterea 

4 ore 

Direcţii actuale în valorificarea patrimoniului etno-folcloric  Expunerea, 

dialogul, 

dezbaterea 

2 ore 

 

 

 

Bibliografie 

1. Bodiu, A. (2004), Dorul fără obiect. Studii de etnografie, Ed. Vremii, Cluj-Napoca  

2. Bucur, I. C., Andrei, Ioana-Raluca (2007), Abecedar şi dicţionar etnografic,  Ed. “Astra 

Museum”, Sibiu  

3. Butură, V. (1978), Etnografia poporului român, Ed. Dacia, Cluj-Napoca  

4. Costache, S. (2003), Evreii din România. Aspecte geografie, Ed. Topform, Bucureşti  

5. Drăghicescu, D. (2006), Din psihologia poporului român, Ed. Historia, Bucureşti  



6. Idu, P. D. (1999), Om şi natură în carpaţii Maramureşului şi Bucovinei. Viaţa pastorală, 

Ed. Napoca Star, Cluj-Napoca  

7. Ipatiov, F. (2001), Ruşii Lipoveni din România, Ed. Presa Universitară, Cluj-Napoca  

8. Mihăilescu, I. M. (1985), Satul românesc, Ed. Academiei Române, Bucureşti  

9. Puşcaş, Angelica (2007), Ţara Chioarului. Studiu de geografie regională, Ed. Presa 

Universitară Clujeană, Cluj-Napoca  

10. Roman, R. A. (2001), Bucate, vinuri şi obiceiuri romneşti, Ed. Paideea, Bucureşti  

11. Salla, G. (2007), Neamul ţiganilor gabori. Istorie, mentalităţi, tradiţii, Ed. Dacia, Cluj-

Napoca  

12. Stahl, H. H. (1958, 1959, 1965), Contribuţii la studiul satelor devălmaşe româneşti. Vol. I, 

II, III, Ed. Academiei Române, Bucureşti  

13. Tosa, I., Munteanu, Simona (2003), Calendarul ţăranului român, de la sfârşitul secolului al 

XIX-lea, Ed. Mediamira, Cluj-Napoca  

14. Vuia, R., Munteanu, Simona (1975, 1980), Studii de etnografie şi folclor, vol. I, II, Ed. 

Minerva, Bucureşti  

8.2 Seminar/laborator Metode de predare Observaţii 

Cultură şi civilizaţie rurală în Transilvania  Expunerea, 

explicația, lucrul în 

echipă, prezentarea 

de proiecte  

4 ore 

Tipuri de gospodării; arhitectură religioasă; civilizaţia 

lutului; arta încondierii ouălor; gastronomie arhaică 

locală. 

Expunerea, 

explicația, lucrul în 

echipă, prezentarea 

de proiecte  

4 ore 

Probleme de antropologie culturală.  

Minorităţi etnice şi repere identitare.  

Expunerea, 

explicația, lucrul în 

echipă, prezentarea 

de proiecte  

4 ore 

Poate fi spaţiul urban un receptacol şi/sau un mediu 

oportun de conservare şi restituire a patrimoniului 

etnografic? 

Expunerea, 

explicația, lucrul în 

echipă, prezentarea 

de proiecte  

2 ore 

Bibliografie 

1. Bodiu, A. (2004), Dorul fără obiect. Studii de etnografie, Ed. Vremii, Cluj-Napoca  

2. Bucur, I. C., Andrei, Ioana-Raluca (2007), Abecedar şi dicţionar etnografic,  Ed. “Astra 

Museum”, Sibiu  

3. Butură, V. (1978), Etnografia poporului român, Ed. Dacia, Cluj-Napoca  

4. Costache, S. (2003), Evreii din România. Aspecte geografie, Ed. Topform, Bucureşti  

5. Drăghicescu, D. (2006), Din psihologia poporului român, Ed. Historia, Bucureşti  

6. Idu, P. D. (1999), Om şi natură în carpaţii Maramureşului şi Bucovinei. Viaţa pastorală, 

Ed. Napoca Star, Cluj-Napoca  

7. Ipatiov, F. (2001), Ruşii Lipoveni din România, Ed. Presa Universitară, Cluj-Napoca  

8. Mihăilescu, I. M. (1985), Satul românesc, Ed. Academiei Române, Bucureşti  

9. Puşcaş, Angelica (2007), Ţara Chioarului. Studiu de geografie regională, Ed. Presa 

Universitară Clujeană, Cluj-Napoca  

10. Roman, R. A. (2001), Bucate, vinuri şi obiceiuri romneşti, Ed. Paideea, Bucureşti  

11. Salla, G. (2007), Neamul ţiganilor gabori. Istorie, mentalităţi, tradiţii, Ed. Dacia, Cluj-

Napoca  

12. Stahl, H. H. (1958, 1959, 1965), Contribuţii la studiul satelor devălmaşe româneşti. Vol. I, 

II, III, Ed. Academiei Române, Bucureşti  

13. Tosa, I., Munteanu, Simona (2003), Calendarul ţăranului român, de la sfârşitul secolului al 

XIX-lea, Ed. Mediamira, Cluj-Napoca  



14. Vuia, R., Munteanu, Simona (1975, 1980), Studii de etnografie şi folclor, vol. I, II, Ed. 

Minerva, Bucureşti  

 

 

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 

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 

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 

75% 

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 

- Prezentare temă de 

seminar, elaborare şi realizare 

miniproiect de cercetare  

- Participarea activă la 

seminarii 

25% 

   

10.6 Standard minim de performanţă 

•  

 

 

 



Data completării                Semnătura titularului de curs                Semnătura titularului de seminar 

 

 

10.05.2021                                                                                            

 

 

 

Data avizării în departament                                                          Semnătura şefului de departament 

 

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

 


