
FIȘA DISCIPLINEI 

1. Date despre program 

1.1 Instituția de învățământ 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 Geografia continentelor extraeuropene 

2.2 Titularul activităților de curs Șef lucr. dr. Ioan Bîca  

2.3 Titularul activităților de 

seminar 

Șef lucr. dr. Ioan Bîca 

2.4 Anul de 

studiu 

I 2.5 

Semestrul 

II 2.6 Tipul de 

evaluare 

C 2.7 Regimul 

disciplinei2 

DF 

3. Timpul total estimat (ore pe semestru al activităților 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 

învățământ 

42 din care: 3.5 

curs 

28 3.6 seminar/laborator 14 

Distribuția fondului de timp ore 

Studiul după manual, suport de curs, bibliografie și notițe 28 

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

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

Tutoriat 3 

Examinări 3 

Alte activități ................................... 
3.7 Total ore studiu individual 84 

3.8 Total ore pe semestru 126 

3.9 Numărul total de credite3 5 

4. Precondiții (acolo unde este cazul) 

4.1 de curriculum • Cunoștințele însușite prin aprofundarea conținuturilor predate  în liceu și în 

cadrul disciplinelor Introducere în geografie, Geografia generală a 

turismului și Geografia continentelor. Europa facilitează înțelegerea și 

accesibilitatea temelor propuse, iar în subsidiar, cursanții își vor consolida 

baza conceptuală operațională prin activarea și valorificarea fondului 

informațional preexistent. 

4.2 de 

competențe 
• Continuitatea valorificării aplicative a cunoștințelor dobândite permite o 

parcurgere graduală a capitolelor, în strânsă relație cu tematica disciplinelor 

anterior studiate. 



5. Condiții (acolo unde este cazul) 

5.1 de desfășurare a 

cursului 
• Hărți, tablă, videoproiector 

5.2 de desfășurare a 

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

 

6. Competențe specifice acumulate 
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• C1.1 Identificarea, definirea și descrierea principalelor noțiuni, concepte, legități, procese 

și fenomene geografice, precum și a metodelor de bază ale domeniului 

• C1.2 Utilizarea cunoștințelor fundamentale ale domeniului pentru explicarea și 

interpretarea principalelor procese și fenomene.  

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

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

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

proveniență geografică diferită 

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

identificarea unor soluții și/sau informații suplimentare 
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• CT1. Aplicarea strategiilor de muncă eficientă și responsabilă, pe baza principiilor, 

normelor și a valorilor codului de etică profesională. 

 

 

 

 

 

 

7. Obiectivele disciplinei (reieșind din grila competențelor specifice acumulate) 

7.1 Obiectivul general al 

disciplinei 
• Cunoașterea fenomenelor și proceselor regionale ale 

continentelor extraeuropene în scopul evidențierii 

resurselor naturale și umane, a perspectivelor acestora de 

dezvoltare economico-socială. Constituindu-se într-un nivel 

superior de integrare geografică a spațiului european, 

continentele extraeuropene reprezintă, în același timp, 

cadrul de manifestare politică și economică a Europei care 

trebuie cunoscut în detaliile sale pentru a eficientiza 

demersurile ca Uniune, state componente sau indivizi. 

7.2 Obiectele specifice • Având drept suport cunoștințele anterioare, studenții vor 

putea inventaria și aprofunda, la nivelul fiecărui continent 

extraeuropean, oportunitățile spațiului său geografic, legate 

de mediul de viață, climat, peisaj, resursele naturale etc. 

Pornindu-se de la sublinierea elementelor de specificitate ale 

cadrului natural ale  continentelor extraeuropene în raport 

unele față de celelalte (extensiune, poziție geografică, 

evoluție paleogeografică, morfologie, climă, aspecte 

hidrografice, aspecte bio-pedogeografice) se motivează 

argumentativ caracteristicile demografice, dezvoltarea 

sistemelor de așezări rurale și urbane, evoluția economiei și 

disparitățile lor regionale.  

• Prin parcurgerea acestui curs studentul geograf va avea o 

imagine edificatoare asupra unor medii de viață diverse, 

care pot influența afirmarea sa profesională și spirituală, 



spații cu variate elemente de unicitate, atractive prin 

oportunitățile oferite. În același timp, prin prisma relațiilor 

dintre continentul european și celelalte continente, el va 

beneficia de un orizont larg de acțiune, de testare a 

propriilor șanse,  de corelare a realităților cunoscute din 

analizele punctuale ale disciplinei cu propriile sale 

deziderate de viață.  

• Importanța practică a cursului rezidă tocmai în temeinica, 

riguroasa și profunda cunoaștere a realităților globale, în 

care cele europene se circumscriu organic, în scopul 

valorificării lor eventuale în alegerea unui mediu de viață și 

loc de muncă în perspectivă. Cunoașterea comparativă 

Europa – celelalte continente va facilita deciziile și va 

elimina mirajele provenite din înțelegerea deformată, din 

varii surse, a lucrurilor. 

 

 

8. Conținuturi 

8.1 Curs Metode de 

predare 

Observații 

PROBLEMA CONTINENTELOR EXTRAEUROPENE 

Aspecte de bază dezbătute: definirea și numărul 

continentelor; marile regiuni geografice la nivel global; 

corelații geografice între suprafața și altitudinea 

continentelor; similitudini intercontinentale. 

Expunerea 

interactivă, 

dezbaterea 

2 ore 

ASIA – ASPECTE GEOGRAFICE GENERALE 

Aspecte de bază dezbătute: originea regionimului; 

geopoziționare, limite, extensiune; țărmuri; morfostructuri; 

potențial hidroclimatic; specificități biopedoclimatice. 

Expunerea, 

prelegerea orală, 

modelarea, 

demonstrația 

2 ore  

ASIA – ELEMENTE DE GEOGRAFIE UMANĂ 

Aspecte de bază dezbătute: caracteristici geodemografice; 

sisteme urbane; căile de transport. 

Expunerea, 

prelegerea orală, 

modelarea, 

demonstrația 

2 ore 

ASIA – ASPECTE REGIONALE 

Aspecte de bază dezbătute: regionare; regiuni geografice; 

țări. 

Expunerea, 

modelarea, 

demonstrația, 

dezbaterea 

2 ore 

ASIA – STUDII DE CAZ 

- Miracolul Japonez 

- China de astăzi 

Expunerea, 

modelarea, 

problematizarea, 

demonstrația 

2 ore 

AFRICA – PROBLEME GEOGRAFICE 

FUNDAMENTALE 

Aspecte de bază dezbătute: regionimul; țărmuri; contraste 

morfogeografice, hidroclimatice, biopedogeografice. 

Expunerea, 

modelarea, 

proiecții PPT, 

dezbaterea 

2 ore 

AFRICA – REPERE DE GEOGRAFIE UMANĂ 

Aspecte de bază dezbătute: potențial geodemografic; 

structuri rasiale; regiuni geografice și țări. 

Expunerea, 

demonstrația, 

documentarea pe 

internet, proiecții 

PPT 

2 ore 

AMERICA – SPECIFICITĂȚI GEOGRAFICE Expunerea, 

modelarea, 

2 ore 



Aspecte de bază dezbătute: geopoziționare; extensiune; 

limite; componență teritorială; sisteme morfogeografice 

majore; caracteristici hidroclimatice; repere 

biopedogeografice. 

demonstrația, 

proiecții PPT 

AMERICA – SPECIFICITĂȚI GEOGRAFICE (II) 

Aspecte de bază dezbătute: probleme geodemografice 

fundamentale; structuri rasiale și etnolingvistice; 

particularități ale regionării geografice; țări 

Expunerea, 

modelarea, 

demonstrația, 

proiecții PPT 

2 ore 

AMERICA – STUDIU DE CAZ 

- SUA, cea mai mare putere economică, militară și 

politico-democratică a lumii contemporane 

Expunerea, 

modelarea, 

problematizarea, 

demonstrația 

2 ore 

AUSTRALIA – PREZENTARE GEOGRAFICĂ 

GENERALĂ 

Aspecte de bază dezbătute: geopoziționare și geospațialitate; 

geometria țărmurilor; specific morfogeografic; caracteristici 

hidroclimatice și biopedogeografice. 

Expunerea, 

modelarea, 

demonstrația, 

dezbaterea 

2 ore 

AUSTRALIA – PROBLEME DE GEOGRAFIE UMANĂ 

Aspecte de bază dezbătute: repere geodemografice; structuri 

rasiale și particularități etnoculturale; organizarea spațiului 

geografic; urbanism, urbanizare, orașe; caracteristici 

economice. 

Expunerea, 

modelarea, 

demonstrația, 

dezbaterea 

2 ore 

OCEANIA – SPECTACULOASA LUME A PUZDERIEI 

DE INSULE PRESĂRATE ÎN IMENSITATEA 

OCEANULUI PACIFIC 

Aspecte de bază dezbătute: insule, arhipelaguri; aspecte 

genetice, fizico-geografice și de geografie umană 

Expunerea, 

modelarea, 

demonstrația, 

dezbaterea 

2 ore 

ANTARCTIDA – CARACTERIZARE GEOGRAFICĂ 

Aspecte de bază dezbătute: cunoașterea continentului, 

etimologia regionimului; Antarctida / Antarctica?; 

specificități fizico-geografice; stațiuni de cercetare și țări 

psrticipante 

Expunerea, 

modelarea, 

demonstrația, 

dezbaterea 

2 ore 

 

 

 

Bibliografie 

1. Caloianu, N., Gârbacea, V., Marin, I., Rădulescu, I. (1980), Geografia continentelor. Asia, 

Australia, Oceania, Antarctica, Edit. Didactică și Pedagogică, București 

2. Cocean, P., Alexe, Rădița (2004), America, Ed. Transversal, Târgoviște  

3. Coteț, P. (1967), Europa și Asia. Geografie fizică, Editura Didactică și Pedagogică, București 

4. Gârbacea, V. (1996), Geografia regională a continentelor. Australia, Universitatea „Babeș-

Bolyai” Cluj-Napoca, Facultatea de Geografie 

5. Hârjoabă, I., Rusu E. (1995), Geografia continentelor: Africa, Editura Didactică și 

Pedagogică, București 
6. Marin, I. (1995), Continentele. Geografie Regională, Editura Univ. București 

7. Matei, H., Neguț, S., Nicolae, I. (2003), Enciclopedia statelor lumii, Ediția a IX-a, Editura 

Meronia, București 

8. Neamu, Gh. (1982), Geografia Antarctidei, Editura Științifică și Enciclopedică, București 

9. Popa, N. (2004), Geografia continentelor. Asia. Caracterizare geografică generală, Editura 

Universității de Vest, Timișoara  
10. Rusu, E. (1999), Geografia continentelor. Australia și Oceania, Editura Didactică și 

Pedagogică, R.A., București 



8.2 Seminar/laborator Metode de predare Observații 

− Modele de regionare în Geografia Regională 

− Harta Lumii  

− Tipuri de regiuni geografice - caracteristici 

generale 

− Regiuni omogene, pe continente 

Expunerea, 

explicația, lucrul în 

echipă 

2 ore 

− Asia – probleme de regionare 

− Asia – resursele naturale și fluxurile de energie 

− Asia – probleme geodemografice și geopolitice 

Expunerea, 

explicația, lucrul în 

echipă, prezentarea 

de proiecte  

2 ore 

− Africa – marile regiuni naturale 

− Africa – istorie colonială și harta politică actuală 

− Africa – resurse naturale și modele de dezvoltare 

Expunerea, 

explicația   

2 ore 

− America – problematica împărțirii continentului 

− America – principalele regiuni naturale 

− America de Nord anglo-saxonă: fundamentele 

dezvoltării și fațetele societății americane 

Expunerea, 

explicația, lucrul în 

echipă, prezentarea 

de proiecte  

2 ore 

− America Centrală Latină și zona Mării Caraibelor: 

analiză SWOT  

− America de Sud – elemente de geografie culturală 

și probleme socio-economice actuale 

Expunerea, 

explicația, lucrul în 

echipă, prezentarea 

de proiecte  

2 ore 

− Australia – panorame geografice 

− Oceania – arhipelagurile Pacificului 

− Antarctica – probleme de mediu  

Expunerea, 

explicația   

2 ore 

− Globalizarea și glisarea abordării geografice a 

continentelor de la viziunea clasică la cea a 

macroregiunilor 

Expunerea, 

explicația, lucrul în 

echipă, prezentarea 

de proiecte  

2 ore 

Bibliografie 

1. Beaujeu-Garnier, Jacqueline, Chabot, G. (1971), Geografie urbană, Editura  Științifică, 

București 

2. Cocean, P. (2002), Geografie Regională, Editura Presa Universitară Clujeană, Cluj Napoca 

3. Coteț, P. (1967), Europa și Asia. Geografie fizică, Editura Didactică și Pedagogică, București 

4. Caloianu, N., Gârbacea, V., Marin, I., Rădulescu, I. (1980), Geografia continentelor. Asia, 

Australia, Oceania, Antarctica, Edit. Didactică și Pedagogică, București 

5. Marin, I. (1995), Continentele. Geografie Regională, Editura Univ. București 

6. Marin I., Marin M. (2003), America de Nord. Canada, SUA, Mexic. Geografie fizică, umană 

și economică, Edit. Universității București 

7. Matei, H., Neguț, S., Nicolae, I. (2003), Enciclopedia statelor lumii, Ediția a IX-a, Editura 

Meronia, București 

8. Neguț, S., coord. (2003), Geografie economică mondială, Editura Meteor Press, București 

9. Popa, N. (2004), Asia. Perspective geografice regionale, Ed. Mirton, Timișoara 

10. Voiculescu, Sorina (2003), America de Nord, Angloamerica, Edit. Mirton, Timișoara 

 

 

9. Coroborarea conținuturilor disciplinei cu așteptările reprezentanților comunității epistemice, 

asociațiilor profesionale și angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului 

• Conținutul disciplinei este în concordanță cu ceea ce se face în alte centre universitare din țară și 

din străinătate.  

• Din analiza opiniilor formulate de angajatori privind atributele preferențiale ale formației de 

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



faptul că, structura și conținutul curriculei educaționale construită pentru acest program de 

studii sunt corecte, cuprinzătoare și 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 și 

utilizare a 

noțiunilor însușite  

• coerența logică și 

forța 

argumentativă  

• gradul de 

asimilare a 

terminologiei de 

specialitate  

• aspectele 

atitudinale: 

interesul pentru 

studiu individual 

Evaluare secvențială (orală) în 

timpul semestrului:  

- expunerea liberă  

- conversația de evaluare  

- chestionarea orală  

Participarea activă la cursuri 

25% 

Evaluare scrisă (finală) în 

sesiunea de examene:  

testare sumativă 

45% 

10.5 

Seminar/laborator 

• capacitatea de 

aplicare în 

practică  

• capacitatea de a 

opera cu 

cunoștințele 

asimilate  

• criterii ce vizează 

aspectele 

atitudinale: 

conștiinciozitatea, 

interesul pentru 

studiu individual 

- Prezentare temă de 

seminar, elaborare și realizare 

miniproiect de cercetare  

- Participarea activă la 

seminarii 

30% 

   

10.6 Standard minim de performanță 

•  

 

 

 

Data completării                Semnătura titularului de curs                Semnătura titularului de seminar 

 

 

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

 

Data avizării în departament                                                          Semnătura șefului de departament 

 

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

 

01.09.2020

07.09.2020


