
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 Cultură și civilizație  

2.2 Titularul activităţilor de curs Asist. univ. dr. Lia-Maria Cioanca 

2.3 Titularul activităţilor de 

seminar 

2.4 Anul de 

studiu 

I 2.5 

Semestrul 

II 2.6 Tipul de 

evaluare 

E 2.7 Regimul 

disciplinei2 

DC 

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

3.1 Număr de ore pe săptămână 2 din care: 3.2 

curs 

2 3.3 seminar/laborator - 

3.4 Total ore din planul de 

învăţământ 

28 din care: 3.5 

curs 

28 3.6 seminar/laborator - 

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 8 

Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri 14 

Tutoriat 3 

Examinări 3 

Alte activităţi ................................... 
3.7 Total ore studiu individual 98 
3.8 Total ore pe semestru 126 
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  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 
• Hărți, tablă, videoproiector 



5.2 de desfăşurare a 

seminarului/laboratorului 
• Hărți, atlase, videoproiector  

 

6. Competenţe specifice acumulate 
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• C1.1 Identificarea, definirea şi descrierea principalelor noţiuni, concepte, legităţi, 

procese şi fenomene geografice, precum şi a metodelor de bază ale domeniului 

• C1.2 Utilizarea cunoştinţelor fundamentale ale domeniului pentru explicarea şi 

interpretarea principalelor procese şi fenomene. 

• C1.5 Elaborarea de proiecte profesionale având drept subiect elemente, procese şi 

fenomene geografice, referitoare la anumite teritorii şi intervale de timp. 

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

datelor de provenienţă geografică diferită 

• C2.3 Utilizarea bazelor de date, a literaturii de specialitate, a internetului pentru 

identificarea unor soluţii şi/sau informaţii suplimentare 
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• CT1. Aplicarea strategiilor de muncă eficientă şi responsabilă, pe baza principiilor, 

normelor şi a valorilor codului de etică profesională. 

 

 

 

 

 

 

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

7.1 Obiectivul general al 

disciplinei 
• Cursul aferent domeniului geografic al antropologiei culturale, 

implicit al culturilor şi civilizaţiilor superioare, individualizate la nivel 

universal, îşi propune descifrarea unui proces fundamental: aculturaţia. 

7.2 Obiectele specifice • Din perspectiva geografiei turismului, interesul se focalizează pe 

favorabilităţile de poziţionare în spaţiu, pe evaluarea resurselor 

atractive, pe înţelegerea mentalităţilor, tradiţiilor, religiilor, peisajelor 

antropice... 

• Din punct de vedere metodologic, vom adopta o abordare 

cronologică, istorică, într-o dinamică organică şi nu obturată. 

• Se vor developa, comparativ, similitudinile şi aspectele de 

individualitate ale marilor civilizaţii, insistându-se sub raport psihologic 

pe crearea de punţi relaţionale între geospaţii geografice şi comunităţi, 

cu mentalităţi distincte.  

• Se va urmări crearea unui profil etic concesiv, flexbil, echilibrat, cu 

respect pentru complexul nuanţat al valorilor autentice universale. Vom 

urmări şi realizarea unei „hărţi” ţesută din profile cultural-mentale, 

implicit din trasee antropologice V-E, N-S. 

• Civilizaţia lemnului, civilizaţia pietrei, civilizaţia lutului, civilizaţiile 

lacustre, civilizaţiile nomade, respectiv sedentare; civilizaţiile citadine 

şi rurale etc., vor constitui alte dimensiuni de cunoaştere şi de cooperare 

pacifistă, interumană. 

 

 

8. Conţinuturi 

8.1 Curs Metode de 

predare 

Observaţii 

1. Registre ale procesului de aculturaţie. De la geneza Expunerea 2 ore 



Civilizaţiilor Superioare (Bizantină, Bactriană ş.a.) la 

habitudini cotidiene de sorginte ritualică, magică, 

eclesiastică, laicii 

interactivă, 

dezbaterea 

2. Trasee culturale Sud-Nord, sau „jocul” centrelor şi 

periferiilor. O radiografie cronologică spaţială şi de evoluţie 

pe urmele civilizaţiilor minoică – elenistică – romanică – 

merovingiană – carolingiană – islamică – bizantină – 

occidental-feudală şi premodernă 

Expunerea, 

prelegerea orală, 

modelarea, 

demonstrația 

2 ore 

3. Puncte de vedere privind reabilitarea Evului Mediu sau 

„vârstele eroice” ale turismului feudal (sec. X-XIII). Valori 

culturale şi de civilizaţie, cu impact în progradarea 

turismului urban 

Expunerea, 

modelarea, 

demonstrația, 

documentarea pe 

internet, studiul 

de caz, proiecții 

PPT 

2 ore 

4. Mari Imperii (Roman, Mongol...) în avangarda geografiei 

circulaţiei 

Expunerea, 

modelarea, 

demonstrația, 

dezbaterea, 

documentarea pe 

internet 

2 ore 

5. Erudiţie şi filosofie religioasă în Geografia Sacră a 

„Orientului Profund” 

Expunerea, 

modelarea, 

problematizarea, 

observația 

individuală, 

demonstrația 

2 ore 

6. Iudaismul, Creştinismul şi Islamismul, între „trunchiul” 

comun şi individualităţile dezvoltate 

Expunerea, 

analiza unor 

documente de 

urbanism, 

proiecții PPT, 

dezbaterea 

4 ore 

7. Similitudini şi deosebiri între civilizaţiile funerare ale 

Egiptului Faraonic şi cele Precolumbiene 

Expunerea, 

modelarea, 

demonstrația, 

documentarea pe 

internet, proiecții 

PPT 

2 ore 

8. Cultura iudaică, factor primordial de fluidizare a valorilor 

universale 

Expunerea, 

modelarea, 

demonstrația, 

documentarea pe 

internet, studiul 

de caz, proiecții 

PPT 

2 ore 

9. Simbolistică universală şi transcendenţă în geografia 

mentală. Superstiţii, cutume, ritualuri, elemente apotropaice, 

credinţe ancestrale etc 

Expunerea, 

dezbaterea 

4 ore 

10. Spaţiul Carpato-Danubiano-Balcanic între Orient şi 

Occident, Studiu de antropologie culturală stratigrafică 

Expunerea, 

dialogul, 

dezbaterea 

4 ore 



11. Masă rotundă. Metoda asaltului de idei Expunerea 

interactivă 

2 ore 

Bibliografie 

1. Annoscia, G. (2002), Enciclopedia religiilor (Zen, Iduaism, Islam, Creştinism, Voodoo, 

Secte, Buddhism, Secularizare, New Age), Ed. Pro Editură şi Tipografie, Bucureşti  

2. Bodocan, V. (1998), Geografie politică, Ed. Presa Universitară Clujeană, Cluj-Napoca  

3. Djuvara, N. (2006), Între Orient şi Occident. Ţările Române la începutul epocii moderne, 

Ed. Humanitas, Bucureşti  

4. Djuvara, N. (2006), Civilizaţii şi tipare istorice. Un studiu comparat al civilizaţiilor, Ed. 

Humanitas, Bucureşti  

5. Djuvara, N. (2007), Thocomenius – Negru-Vodă. Un voievod de origine Cumană la 

începuturile Ţării Româneşti, Ed. Humanitas, Bucureşti  

6. Drâmba, O. (1992), Istoria culturii şi civilizaţiei, vol. I--X – Ediţie definitivă, Ed. Westfolia, 

Ed. Saeculum. I.O., Bucureşti  

7. Durant, A., Durant, V. (2002-2007), Civilizaţii istorice (vol. I - XVII), Ed. Prietenii cărţii, 

Bucureşti  

8. Eliade, M. (2007), Tratat de istorie a religiilor, Ed. Humanitas, Bucureşti (2007)  

9. Geiss, I. (2000), Istoria lumii din preisorie până în anul 2000, Ed. All Educational, 

Bucureşti  

10. Hayoun, M. R. (1998-1999), O istorie intelectuală a iudaismului. Luminile de la Cordoba la 

Berlin, vol I - II, Ed. Hasefer, Bucureşti  

11. Johnson, P. (2005), O istorie a evreilor, Ed. Hasefer, Bucureşti  

12. Niemiirower, J. I. (2005), Iudaismul, Ed. Hasefer, Bucureşti  

13. Pecican, O. (2003), Originile istorice ale regionalismului românesc, vol II, Ed. Etnograph, 

Cluj-Napoca  

14. Pecican, O. (2006), Între cruciaţi şi tătari, Ed. Limes, Cluj-Napoca  

15. Pecican, O. (2007), Troia, Veneţia, Roma, Ed. Euro Press Group, Bucureşti  

16. Pirenne, H. (2000), Oraşele Evului Mediu, Ed. Dacia, Cluj-Napoca  

17. Puşcaş, Angelica (2008), Vitralii. Incursiuni în istoria şi cultura turismului urban 

premodern, Ed. Eclatant, Cluj-Napoca  

18. Stan, Magda, Vornica, C. (2007), Istoria lumii pentru toţi, Antichitatea, Ed. Niculescu, 

Bucureşti  

 

8.2 Seminar/laborator Metode de predare Observaţii 

   

   

   

   

   

   

   

Bibliografie  

 

 

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 secvenţială (orală) în 

timpul semestrului:  

- expunerea liberă  

- conversaţia de evaluare  

- chestionarea orală  

Participarea activă la cursuri 

25% 

Evaluare scrisă (finală) în 

sesiunea de examene:  

testare sumativă 

75% 

10.5 Seminar / 

laborator 

   

   

10.6 Standard minim de performanţă 

•  

 

Data completării                Semnătura titularului de curs                Semnătura titularului de seminar 

 

 

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

 

Data avizării în departament                                                          Semnătura şefului de departament 

 

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

 

01.09.2020

07.09.2020


