
FIŞA 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 GIS și cartografiere digitală 

2.2 Titularul activităților de curs Șef lucr. dr. Eduard Schuster 

2.3 Titularul activităților de seminar Șef lucr. dr. Eduard Schuster 

2.4 Anul de 

studiu 

II 2.5 

Semestrul 

IV 2.6 Tipul de 

evaluare 

E 2.7 Regimul 

disciplinei2 

DC 

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

3.1 Număr de ore pe săptămână 4 din care: 3.2 

curs 

2 3.3 seminar/laborator 2 

3.4 Total ore din planul de 

învățământ 

56 din care: 3.5 

curs 

28 3.6 seminar/laborator 28 

Distribuția fondului de timp ore 

Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notițe 10 

Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 20
Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri 36 

Tutoriat 2 

Examinări 2 

Alte activități ................................... 
3.7 Total ore studiu individual 70 
3.8 Total ore pe semestru 126 

3.9 Numărul total de credite3 5 

4. Precondiții (acolo unde este cazul) 

4.1 de curriculum  Elemente de geografie matematică (Măsurarea și reprezentarea spațiului 

terestru, Geografie, cls. a IX-a) 

4.2 de 

competențe 
 Operare PC 

5. Condiții (acolo unde este cazul) 

5.1 de desfăşurare a 

cursului 
 Cabinet informatică, videoproiector 

5.2 de desfăşurare a 

seminarului/laboratorului 
 Cabinet informatică, videoproiector 

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

cercetării, in vederea identificarii unor soluții concrete la situații reale. 

 C2.2 Aplicarea şi interpreterea conceptelor specifice domeniului geografiei în situații 

reale: interpretarea instrumentelor şi metodelor de analiză, a tehnicilor de colectare şi 

prelucrare a datelor 

 C4.1 Operarea cu programe, limbaje de programare şi aplicatii specifice, precum si 

aplicarea acestora in atat in studiile de profil cat si in alte aspecte ale vietii de zi cu zi. 

 C4.2 Realizarea de materiale grafice, schițe, lucrări explicative şi interpretarea corecta 

a acestora. 

 C4.3 Analizarea, redactarea şi transmiterea datelor rezultate din analizele geografice 

 C4.4 Compararea rezultatelor cu predicțiile teoretice sau datele din literatura de 

specialitate 
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 CT2. Aplicarea tehnicilor de muncă eficientă în echipă multidisciplinară, atitudine etică 

față de grup, respect față de diversitate şi multiculturalitate; acceptarea diversității de 

opinie. 

 

 

 

 

 

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

7.1 Obiectivul general al 

disciplinei 
 Abilitatea de realizare a unor proiecte GIS 

7.2 Obiectele specifice Cursul urmăreşte familiarizarea studenților cu noțiunile 

fundamentale ale Sistemelor Informatice Geografice având ca 

scop principal acumularea de către studenți a unui set de 

cunoştințe de bază cu privire la aplicațiile GIS în amenajarea 

teritoriului şi turism. Se va pune accent pe dobândirea 

deprinderilor de a manipula date geografice şi softuri geografice. 

Se va urmări cu atenție asimilarea principalelor comenzi ale 

produselor GIS din dotarea facultății (ArcView). În final 

studenții vor fi capabili să realizeze proiecte GIS de complexitate 

mică. Participarea la acest curs este deschisă tutror categoriilor 

de studenți, nefiind condiționată de existența unui set de 

cunoştințe dobândite anterior în domeniul informaticii.  

 

 

 

 

8. Conținuturi 

8.1 Curs Metode de predare Observații 

Sisteme de reprezentare internă a hărților digitale expunerea combinată 

cu metode activ-

participative  

1 oră 

Modele vectoriale metode didactice 

activ-participative  

prelegere orală cu 

secțiuni interactive 

2 ore 

Modelul raster expunerea 

interactivă  

modelarea  

exemplificarea  

1 oră 



Caracteristicile hărților digitale conversația euristică  

problematizarea  

prelegere orală cu 

secțiuni interactive 

2 ore 

Echipamente de introducere şi reproducere a hărților observarea 

sistematică şi 

independentă 

instruirea 

programată 

2 ore 

Tipuri de erori în editarea datelor cartografice expunerea 

interactivă  

lucrul în grup 

organizat 

2 ore 

Conceptul de bază de date spațială folosirea aplicațiilor 

soft specializate 

prelegere orală cu 

secțiuni interactive 

1 oră 

Date tabelare asociate datelor spațiale analiza comparativă 

folosirea aplicațiilor 

soft specializate 

investigația în 

comun 
 

1 oră 

Baza de date geografică prelegere orală cu 

secțiuni interactive 

conversația euristică 

explicația 

folosirea aplicațiilor 

soft specializate 

2 ore 

   

Bibliografie 

1. Bernhardsen, T. - Geographical Information System, Viak IT, Arendal, Norway, 1997. 

2. Bucher I., Webster C. – Information Technology in Geography and Planning, Routledge, London, 

New York, 1990. 

3. Heywood I., Cornelius S., Carver S., (1995), An Introduction to Geographical Information 

Systemms, Longman, Harlow, England 

4. Imbroane A.M., Moore D. – Inițiere în GIS şi Teledetecție, Presa Universitară Clujană, Cluj-Napoca, 

1999. 

5. Yue-Hong Chou – Exploring Spatial Analysis, Onword, Santa Fé, USA, 1997. 

6. Man T. (2003), Inițieri practice în GIS, Caiet de lucrări practice. Lito 

7. * * *- Arcview GIS, ERSI, Redland, USA, 1996 (manual de utilizare). 

8. * * *- Understanding GIS Arc/Info Method, ERSI, Redland, USA (manual de utilizare). 

 

8.2 Seminar/laborator Metode de predare Observații 

Introducere în ArcView folosirea 

aplicațiilor soft 

specializate  

4 ore 

Crearea bazei de date. Noțiuni introductive. folosirea 

aplicațiilor soft 

specializate  

2 ore 



Georeferențierea. Sisteme de coordonate.Transformări de 

coordonate. 

folosirea 

aplicațiilor soft 

specializate  

4 ore 

Digitizarea pe ecran în ArcView folosirea 

aplicațiilor soft 

specializate  

4 ore 

Geocodificarea elementelor de tip punct, linie şi poligon folosirea 

aplicațiilor soft 

specializate  

4 ore 

Modelarea cartografică în ArcView folosirea 

aplicațiilor soft 

specializate  

2 ore 

Crearea hărților. Operații pe layout folosirea 

aplicațiilor soft 

specializate  

4 ore 

Operații pe un singur strat folosirea 

aplicațiilor soft 

specializate  

2 ore 

Operații pe straturi multiple 2 ore 
 

folosirea 

aplicațiilor soft 

specializate  

2 ore 

Bibliografie 

1. Imbroane A.M., Moore D. – Inițiere în GIS şi Teledetecție – partea I 

2. Man T. (2003), Inițieri practice în GIS 

3. * *- Arcview GIS, ERSI, Redland, USA, 1996 (manual de utilizare). 

4. * *- Understanding GIS Arc/Info Method, ERSI, Redland, USA (manual de utilizare). 

 

 

 

9. Colaborarea conținuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanților comunității epistemice, 

asociațiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului 

  

 

 

 

 

 

 

10. Evaluare 

Tip activitate 
10.1 Criterii de 

evaluare 
10.2 Metode de evaluare 

10.3 Pondere 

din nota finală 

10.4 Curs Stăpânirea 

conceptelor de bază 

din GIS 

Examen scris 50% 

   

10.5 

Seminar/laborator 

Acuratețea și 

corectitudinea 

realizării unui proiect 

GIS 

Colocviu 50% 

   

10.6 Standard minim de performanță 



  

 

 

 

Data completării                Semnătura titularului de curs                Semnătura titularului de seminar 

 

 

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

 

Data avizării în departament                                                          Semnătura şefului de departament 

 

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

 

01.09.2020

07.09.2020


